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A házirend hatálya kiterjed ( 1997. évi XXXI. Törvény )a bölcsődébe felvett gyermekek 

szüleire és dolgozóira, általános tudnivalókat, magatartási szabályokat fogalmaz meg és 

meghatározza a kapcsolattartás rendjét és módját, valamint a „Szülői Fórum” működését. 

Tiszteletben tartja a beíratott gyermekek alapvető jogait, az őket képviselő szülők jogait és 

kötelezettségeit az eredményes együttműködés érdekében. 

 

A bölcsődei nevelés gondoskodik: 

 A biztonságos nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről 

 A testi, a szociális, az érzelmi képességek támogatásáról, a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelő játéktevékenység biztosításáról. 

 Az optimális fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről. 

A bölcsődei nevelő-gondozó- munkánk gyermekközpontú, támogatja a gyermeki 

személyiség kibontakozását, és család barát –figyelemmel van a szülők igényeire 

 

I. Általános tudnivalók 

 

1. A bölcsőde naponta reggel 6 órától 8.15 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, 

hogy 815-840 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte, vagy utána 

érintkezzenek. A gyermekek hazaviteléről este 1700-ig gondoskodjanak. Szükség 

esetén 17.00 órától 17.30 –ig két csoportban összevont ügyeletet biztosítunk. 

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy 

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



3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. 

Csak a legszükségesebbet tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott illetve a 

gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. 

4. A szülő köteles munkahelye, lakása (illetve ahol napközben elérhető) telefonszámát, 

valamint a telefonszámokban történt változást közölni a bölcsőde vezetőjével. 

5. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít: 

reggeli: 8.15-8.40-ig,  

tízórai:9.30- 10 -ig, 

ebéd:11.15-12.00-ig, 

uzsonna:14.40-15.00-ig 

6. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermek nevelő nem zavarja, megvárja a gyermek 

ébredését, illetve az étkezések befejezését. A gyermekcsoport étkezési ideje alatt a 

gyermekek bevétele és hazaadása szünetel. 

7. A bölcsődében előforduló gyermekbaleset esetén a kisgyermeknevelő köteles a 

szülőt,és       a bölcsődevezetőt értesíteni, gyermeket a szakrendelőbe vinni és 

megfelelő szakorvosi ellátásban részesíteni. E feladatok ellátásában a gyermekbaleset 

helyszínén lévő többi dolgozónak is részt kell vennie. 

8. 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.  

9. A gyermek gyógyszer vagy ételérzékenységét kérjük, hogy közöljék, a kivizsgálás 

eredményét kérjük bemutatni. 

10. Ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermek nevelő értesíti a szülőt. Kérjük, 

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

ezzel is segítve a mielőbbi gyógyulás esélyét .A kisgyermeknevelő mindig beírja az 

üzenő füzetbe a gyermek tüneteit, melyet az orvosnak megmutatni szíveskedjenek. A 

gyermekbetegség után csak orvosi igazolással jöhet újra a bölcsődébe. 

11. A Bölcsőde orvosa: Dr. Horváth Anna, aki vállalkozási szerződéssel együttműködési 

megállapodás alapján naponta jelen van az intézményben. 

12. Ha a szülő betegség, vagy más ok miatt nem viszi gyermekét a bölcsődében a 

távolmaradás okát 24 órán belül közölje a bölcsődevezetővel. 



13. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel 

történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő - szülő napi találkozásaira, 

szülőértekezletre, csoportbeszélgetésre. 

14. 2015. szeptember 01. napjától az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra, előre kell 

megfizetni csekken, vagy átutalással a tárgyhónapot megelőző a Gyermekétkeztetési 

Intézmény által meghirdetett befizetési napokon. A gyermekétkeztetés esetében az 

ellátás igénybevétele csak a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható.  

 

15. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

melyet a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített 

időponttól kezdődően tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni az intézmény által 

megjelölt számlaszámra Fizetési és egyéb gondjaik estén keressék a bölcsőde 

vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

16. Nem etikus a többi kisgyermekkel szemben, ha kintről hozott élelmiszert (csokoládét, 

túró rúdit, banánt stb.) nyilvánosan fogyaszt el a gyermek. 

 

II .Bölcsődekultúra- magatartási szabályok 

 

1. A bölcsődében a nevelési gondozási feladatokat a gyermek ”saját kisgyermeknevelője ”-je 

és társa végzi, aki ismeri és tiszteletben tartja a gyermek személyiségét. A kisgyermek nevelő 

magatartásnak, kommunikációjával mintát, modellt nyújt a gyermek és a szülő számára. 

2. A gyermek reggeli fogadásánál és délutáni hazaadásánál a szülő és kisgyermek nevelő, 

együttműködését egymás személyiségét tiszteletben tartó, udvarias, kapcsolatépítő 

magatartásnak, szóhasználatnak kell jellemeznie. 

3.Minden gyermeket ( egészséges, vagy sérült) egyformán magas színvonalon, szeretetteljes 

légkörben gondozzon,neveljen a kisgyermek nevelő etnikai vallási és egyéb 

megkülönböztetés nélkül. 

4. A bölcsőde vezetésén, a kisgyermek nevelőkön kívül a működést elősegítő (konyhai 

személyzet, takarítók) is hozzá kell járulniuk munkájukkal viselkedésükkel a bölcsődei 

kisgyermek nevelő munka eredményességéhez. 

5. Az intézményben történt mindenféle balesetet a bölcsőde vezetőnek ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

6. Súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak. 



7. A bölcsőde egész területén dolgozóknak és szülőknek egyaránt tilos a dohányzás! 

 

III.A kapcsolattartás formái és ideje 

A család és a bölcsőde együttműködése döntő jelentőségű, mivel a kisgyermek kora és 

fejlettsége miatt nem tudja saját érdekét érvényesíteni. 

 

1. Szülőértekezletet évente kétszer tartunk. 

Rendkívüli esetben a bölcsődevezető ezen felül is elrendelhet szülőértekezletet. 

2. Hirdető táblán aktuális közléseket, információkat teszünk közzé. 

3. Családlátogatásokat a gyermek felvételét megelőzően, vagy a beszoktatás ideje alatt 

szükséges kezdeményezni a családdal történt előzetes egyeztetés alapján.  

4. A kisgyermek nevelők a gyermek beszoktatásáról megfigyelést készítenek, ezután pedig 

negyed évenként a gyermek fejlődéséről, pszicho- szomatikus éréséről összegzést írnak az 

üzenő füzetbe a szülők tájékoztatására. Az üzenő füzet a kölcsönös tájékoztatásra szolgál, a 

szülő is írhat bele 

5. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamatosan történik egyeztetett időpont 

alapján. Így igyekszünk biztosítani a nyugodt környezetet, és a megfelelő időtartamot a 

gyermekek adaptációjához. A fokozatos beszoktatás eredményeként a szülők is nyugodtabban 

dolgozhatnak. 

6. Folyamatosan módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre 

7. A bölcsőde vezetője a felvétel és a napi csoportlátogatás során, valamint szülőcsoportos 

foglalkozáson tart kapcsolatot a szülőkkel. 

 

IV.  Szülői Fórum 

A bölcsődében az 1997. évi XXXI. Törvény 35§-36§ írja elő érdekvédelmi szervként a „Szülő 

Fórum „megalakulását és működését. 

A Fórum tagjai: * a gyermekeket képviselő szülők, 

     * a bölcsődét képviselő munkatársak 

     * a fenntartó delegáltja. 

A Szülői Fórum feladata: 

 Véleményezi és elfogadja a házirendet. 

 Figyelemmel kíséri és véleményezi a nevelés gondozás programját. 

 Részt vesz a család-bölcsőde együttműködését szolgáló rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában. 



 Szervezi és aktivizálja a szülőket a bölcsődei programok támogatására. 

 15 napon belül kivizsgálja a bejelentett panaszt és erről írásban értesíti a hozzátartozót. 

A szülőnek joga van az intézmény fenntartójához fordulni, ha a megadott válasszal, 

illetve intézkedéssel nem ért egyet. 

 A Fórum tagjai elnököt választanak, aki évi két alkalommal, vagy aktuálisan 

összehívja a tagokat, működteti a Fórumot és folyamatosan kapcsolatot tart az 

intézmény vezetőjével. 

 Szakmai program tartalmazza a Szülői és Gyermeki jogokat. 

 

A működés alapja a Szülő Érdekképviseleti Fórum tagjai által elfogadott Szervezeti Működési 

Szabályzat. 

 

A Házirend vonatkozik: 

 • az intézmény minden alkalmazottjára, 

 • a munkaközösségekre, 

 • a bölcsődébe járó gyermekek közösségére, 

 • a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, 

 • az intézményben tartózkodó, de az intézménnyel jogviszonyban nem állók körére. 

 

 

A házirend betartása az együttműködést segíti. 

        …….………………………… 

        Berényiné Baranyi Márta 
        bölcsődevezető 

 

 

Aszód, 2016. június 1.  

 

  



 


