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HÁZIREND 

 

 

1. A bölcsőde naponta reggel 7. 00-9. 00 -ig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 

8.00 - 8.30 között ne zavarják a reggelizést előtte, vagy utána érkezzenek. Amennyiben a 

reggeli beérkezés idejétől (alapos indokkal) el kívánnak térni, kérjük, hogy előző nap 

délután, vagy a tárgy nap reggelén 8. 00 óráig jelezni szíveskedjenek. 

 

2. A gyermek hazaviteléről délután 16.30 óráig köteles a szülő gondoskodni. 
 

3. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti 

el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. 

 

4. Amennyiben a szülő a bölcsőde nyitvatartási idejét követő fél órán belül (17. óráig) nem 

gondoskodik gyermeke hazaviteléről a bölcsőde vezetője és a gyermek gondozónője, 

felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat illetékes munkatársával, aki gondoskodik 

a szülői felügyelet nélkül maradó gyermek elhelyezéséről. 

 

5. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön rekesze van a ruhák tárolására. Kérjük, 

hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják az öltözőrekeszben, mert a bölcsődében 

hagyott illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

6. A bölcsődeorvos javaslatait; betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az 

otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. 

 

7. A bölcsődébe, csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas 

(37, 5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a 

bölcsődét értesíteni kell. 

 

8. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a 

kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. 

9. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, ill. a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 

pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a 

gyermek hazaviteléről, ill. orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás 

esélyeit. 

 

10. Ha a szülő a gyermekét betegség miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát 48 órán 

belül közölje az intézményvezetővel, vagy a helyettessel. 
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11. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk: 

 a szülővel történő bölcsődei adaptáció során;  

 a kisgyermeknevelő és a szülő napi találkozásai alkalmával,  

 az üzenő füzeten keresztül történő információcserével, 

 nyíltnapok szervezésével, 

 szülői értekezleteken és csoport-megbeszéléseken.  

Továbbá módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy 

látogatásuk időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék. 

 

12. A szülők érdekképviseletét az „Érdekképviseleti Fórum” látja el. 

 

13. Az Érdekképviseleti Fórum /továbbiakban Fórum/ a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek érdekeinek megjelenítését, képviseletét szolgálja és látja el. 

A Fórum működésének célja, hogy a gyermek érdekeit, szemelőt tartva a törvényes 

képviselők, az Intézmény és a Fenntartó képviselői együttműködjenek. Feladata az 

álláspontok feltárása, vélemények és információk cseréje, a különböző fejlesztések és 

törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.  

A Fórum tagjai sorába az ellátásban részesülő gyermek szülei (törvényes képviselői) önmaguk 

közül három képviselőt választhatnak.  

Az intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül egy képviselőt 

választhatnak.  

A fenntartó intézmény a Fórum tagjai sorába egy főt delegál. 

 

14. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 

állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 

15. Kérjük, hogy a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a 133/1997.(VII.29.) Korm. 

rendeletben előírtak szerint; 

 

 A térítési díjra vonatkozó kedvezményeket a szülők a hatályos törvényeknek megfelelően, 

az alábbiak szerint vehetik igénybe. 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek 

az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015.évi 

LXIII. Törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-i hatállyal kibővíti a 

bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. 

E szerint az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
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szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29) Korm. Rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. 

- Ingyenes étkezésre jogosultak: 

  

 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

 - a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

 - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos, 

 - akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

 - akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

 - akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

 

 Az előre jelzett napokon pontosan fizessék be. 

 Ha a bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánják igénybe venni, a 

távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. 

 A szülő, a gyermeke hiányzásának bejelentését követő naptól mentesül a térítési díj 

fizetésének kötelezettsége alól. 

Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsődevezetőjét, aki segítőkészséggel áll 

szíves rendelkezésükre. 

 

A házirend betartását köszönjük szépen! 

 

 

 

 

 

 

 

Újszentmargita, 2019-08-23. 

 

 

 

 

 

 

 Szabóné Sánta Katalin 

 intézményvezető 

 
 


