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HÁZIREND 

 

1. A bölcsőde naponta reggel 6,30-tól fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 

8.30-9 óra között ne zavarják a reggelizést, a gyermekükkel előtte vagy utána 

érkezzenek. A gyermekek legkésőbb 17 óráig tartózkodhatnak a bölcsődében. 

  

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülők, vagy az által az üzenőfüzetben írásban 

megbízott személy/-ek/ vihetik el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható 

meg. 

 

 

3. A bölcsődében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 

hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében 

hagyott, illetve a gyermeken levő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem 

tudunk.  

 

4. A bölcsődét gyermekorvos látogatja, kérésieket és kérdéseiket az üzenőfüzetbe 

szíveskedjenek beírni, és ezt gyermekük gondozónőjével is közölni. 

 

 

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása 

érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét 

nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét 

haladéktalanul értesíteni kell. 

 

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

gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 

pontos cím és telefonszám. A változásokat kérjük közölni. Kérjük, hogy ilyen esetben 

minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel 

is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 

 

 

7. A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását kérjük, a 

gondozónőnek leadni. 

 

8. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a 

távolmaradás okát 48 órán belül közölje a vezetővel vagy a gondozónővel 

 

 

 9. A család és a bölcsőde kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk 

a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az 

értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Bölcsődénk kapui mindig nyitva állnak, módot adunk 

a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját 

gyermekük gondozónőivel előre egyeztessék. 
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10. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek 

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

 

11. Kérjük, hogy a térítési díjat az átutalási számlán jelzett napig pontosan fizessék be! 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható, és hiányzásból való visszatérés esetén bejelenthető 

előtte való nap 13 óráig. A lejelentés másnap lép érvénybe. Váratlan betegség esetén az 

étkezés terén a hiányzást már nem tudjuk figyelembe venni. Be nem jelentett hiányzás esetén 

a szülők a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. 

 

12. A bölcsődébe élelmiszert ne hozzanak be! 

 

13. Balesetek elkerülése érdekében a bölcsőde felhívja a szülők figyelmét az ékszer használat 

veszélyeire! 

 

14. A bölcsőde Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek munkájában szülők, dolgozó, és 

az Önkormányzat képviselője vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább évente két 

alkalommal ülésezik. 

 

15. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket 

kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Megyei Intézeténél és más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

16. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményvezetőnél kell benyújtani. 

17. Az Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum Elnökét a panasz 

benyújtásáról. 

 

18. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze.  

 

19. A panasztevőt kifejezett kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 

20. A panasztevőt az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés 

megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. 

  

21. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

22. Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a panasz Intézményvezetőnél történt benyújtásától 

számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!                     Magasi Jánosné  

                intézményvezető 

 

 


