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HÁZIREND 
 

Általános információk a bölcsődéről 

A bölcsőde neve:    Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

A bölcsőde címe:    8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. 

Telefonszáma:    84/380-048, 20/2314446 

Az intézményvezető neve:   Szabóné Szóládi Tünde 
 

1. Nyitva tartás, a gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

 A bölcsődei gondozási év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. 

 Minden évben fenntartói határozat alapján augusztusban 2 hétig takarítási szünet miatt 

zárva a bölcsőde, melyről február 15-ig tájékoztatást kapnak a szülők. 

 A bölcsőde naponta reggel 7.00-től – 17.00 óráig fogadja a gyermekeket.  

 820 és 845 között reggeliznek a gyerekek, ezért kérjük, reggel 820 –ig érkezzenek meg a 

bölcsődébe, hogy a legkevésbé zavarják meg a folyamatot. Így minden kisgyermeknek 

nyugodt étkezésre lesz lehetősége. A gyermekek hazavitelére 1520-tól van lehetőség. 

 Lehetőség szerint kérjük Önöket, hogy nagyjából azonos időben próbálják gyermekeiket 

hozni, illetve vinni, mert a gyermekek számára ebben az életkorban fontos az állandóság 

és a folyamatosság. 9 órakor a bejárati ajtót bezárjuk a gyermekek védelmének 

érdekében. 

 A gyermeket bölcsődébe érkezésekor és távozáskor a szülő minden esetben személyesen 

adja át a gondozónőnek.  

 A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy 

illetve a felvételi naplóban szereplő személyek vihetik el. 14 éves kor alatti kiskorú e 

feladattal nem bízható meg, nem adható át a gyermek. 

 Válófélben lévő szülők esetében akkor tagadhatjuk meg a gyermek elvitelét, ha arról 

érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés szól.  

 A gyermek bölcsődéből való távozása után a gondoskodás a szülő feladata, felelősségünk 

csak a gyermek szülőnek történő átadásáig terjed ki.  

 Kérjük a szülőket, hogy gyermekük átvétele után, az intézmény területén csak az 

átöltözéshez szükséges ideig tartózkodjanak, a bölcsőde és az intézmény életének rendjét 

ne zavarják.  

2. A gyermekek ruházatát a bölcsődében jellemezze a praktikusság 

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön öltöző része van a ruhák tárolására. 

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

bölcsődében hagyott dolgokért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni 

nem tudunk.  

Kérjük, a megfelelő ruhát (fehérnemű, szabadidőruha, kinti overall, sapka, sál, megfelelő 

cipő), váltóruhát minden esetben biztosítsák gyermekeik számára, hogy ellátásuk 

gördülékenyen történhessen. 

3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 A gyermekorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, egyéb 

orvosi vizsgálatokra stb. kérjük betartani, hiszen ez az Ön gyermeke, illetve a többi 

gyermek érdekét szolgálja. 

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

(37,5 oC és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, hányásos, hasmenéses, 

kiütéses, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja.  
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 A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek 

gyógyszert, vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban (üzenő füzet) köteles 

tájékoztatni gyermeke kisgyermeknevelőjét. 

 Érkezéskor a betegségre utaló jelek esetén a gondozónőnek joga van a kisgyermek 

átvételét megtagadni és kizárólag orvosi igazolással fogadni a bölcsődében.  

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

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

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

gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás 

esélyeit. 

 Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe 

mehet.) orvosi igazolással tudunk fogadni. Ennek átadásának hiányában a gyermeket nem 

veheti át a kisgyermeknevelő. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a 

tájékoztatást. 

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

távolmaradást minden esetben reggel 900 óráig közölje az intézményvezetővel, vagy a 

kisgyermeknevelővel. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 

4. Gyermekek étkeztetése, díjfizetés 

 Az étkezés térítési díj összegét a fenntartó - a szolgáltató javaslata alapján-, 

rendeletben határozza meg.  

 Étkezési kedvezmény a mindenkori hatályos jogszabály alapján vehetők igénybe A 

328/2011.(XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 100%-os térítési díj 

kedvezményre jogosult a szülő, amennyiben a Nyilatkozatot ( 6. sz. melléklet)kitöltötte és 

az abban foglaltak közül egy, vagy több feltétel fennáll. 

 Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni a bölcsődei hirdetőn előírt határidő 

betartásával. A befizetési időpontok pontos dátumát a bölcsődében jól látható helyen ki 

kell függeszteni. Az étkezési térítési díjfizetés általában minden hónap 10- és 17-e 

közötti napokon, 2 munkanapban meghatározva- a hivatal pénztárába történő befizetéssel 

vagy szülői nyilatkozat alapján átutalással történhet. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre 

jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az 

intézmény vezetőjét. 

 Amennyiben a gyermek hiányzik, az ebédet a szülőnek kell lemondania. A térítési díj 

elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni. 

Amennyiben az értesítést elmulasztja, nem áll módunkban törölni a hiányzást és a térítési 

díjat köteles megfizetni a szülő! Kérjük, gyógyuláskor ismét jelezzék az érkezést, így 

tudjuk az étkezést biztosítani gyermekük számára. Ezt megtehetik személyesen vagy 

telefonon.  

 A félreértések elkerülése érdekében minden befizetés után az intézményvezető szóban 

felhívja annak a szülőnek a figyelmét, aki elmulasztotta a befizetést. Amennyiben a szülő 

nem fizeti be a térítési díjat, az intézmény felszólító levélben köteles értesíteni a szülőt 

a tartozásról. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki a tartozást, abban az esetben az 

intézmény intézkedik a tartozás behajtásáról.  

 A gyermekek étkeztetéséről a bölcsőde napi 4-szeri alkalommal gondoskodik, ezért kérjük, 

hogy higiéniai okokból, illetve az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően egyéb étkeztetést a 

bölcsőde területén mellőzni szíveskedjenek. 

 A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán, az intézmény 5 méteres körzetében a 

dohányzás szigorúan tilos! 

5. Kapcsolattartás és együttműködés, érdekképviselet 
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 A gyermekek átadása kézből – kézbe történjen meg, így tudunk felelősséget vállalni 

gyermekükért. Ilyenkor van lehetőség információt cserélni. Kérjük, ezt röviden tegyék 

meg, hogy a munkát és a gyermekek fogadását, ne zavarják meg.  

 A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a 

szülővel történő beszoktatáson túl a szülő- kisgyermeknevelő napi találkozásaira, szülői 

értekezletekre, egyéni beszélgetésekre fogadó órán, szülőcsoportos beszélgetésekre, 

munkadélutánokra, közös rendezvényekre. 

1. Az intézményben Érdekképviselet működik, melynek tagjait, ill. vezetőjét a szülők 

választják meg. Az Érdekképviseleti Fórum a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi. Működésének részletes szabályait a 

működési szabályzata tartalmazza. 

Kérjük, hogy bármilyen, az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával, kapcsolatos 

véleményükkel, esetleges kifogásaikkal, panaszaikkal forduljanak bizalommal az intézmény 

vezetőjéhez, aki 15 napon belül választ ad panaszaikra. Amennyiben a vizsgálat 

eredményéről 15 napon belül a szülő, vagy törvényes képviselője nem kap értesítést, vagy 

a megtett intézkedéssel nem ért egyet, úgy az intézmény fenntartójához, illetve a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. A gyermekjogi képviselő elérhetősége a faliújságon 

kerül kifüggesztésre. 

6. Gyermeki, szülői jogok és kötelességek  

A gyermeknek joga:  
 hogy az intézményünkben biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön 

 hogy a személyiség jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való 

jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát bölcsődénk 

tiszteletben tartsa  

 hogy képességeinek, adottságainak megfelelő gondozásban-nevelésben és oktatásban 

részesüljön  

 hogy intézményünkben, családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben 

részesüljön.  

A gyermek kötelességei:  
o A gyermek személyiségi jogainak gyakorlása közben nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében  

o Nem veszélyeztetheti a saját és társai, a gondozási-nevelési intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét.  

A szülő jogai 
 A szülőt megilleti a gondozási-nevelési intézmény szabad megválasztásának joga.  

 A szülő joga igényelni, hogy bölcsődénk szakmai programjában és tevékenységében a 

tájékoztatást és az ismereteket többoldalúan közvetítse.  

 A szülő joga különösen, hogy megismerje bölcsődénk szakmai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.  

 A házirendet minden szülő átveszi és átvételét aláírásával igazolja.  

 A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, 

gondozásához, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

 Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását, részt vegyen a képviselők 

megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy közreműködjön annak 

tevékenységében.  

 Személyesen, vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, intézményünk irányításában.  

 A bölcsőde nyitott rendezvényein részt vegyen.  

A szülő kötelessége:  
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o Kötelessége különösen, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről  

o Biztosítsa gyermeke bölcsődei gondozás-nevelésben való részvételét.  

o Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse 

kötelességeit és megadjon ehhez minden elvárható segítséget.  

o Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó kisgyermeknevelőkkel.  

o Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését a bölcsődei, a közösségi élet 

magatartási szabályainak elsajátítását.  

o A szülő köteles miden olyan, a gyermekével kapcsolatos körülményről, eseményről, a 

családi életét befolyásoló változásról az intézményvezetőt, gyermeke kisgyermeknevelőjét 

tájékoztatni, mely a gyermek bölcsődei életére kihatással bír, azt lényegesen 

befolyásolja, korlátozza.  

o Tartsa tiszteletben a bölcsőde dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A 

kisgyermeknevelő, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-gondozói munka, 

illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.  

o A szülő köteles gondoskodni gyermeke időjárásnak, és gyermeke tevékenységének 

megfelelő kényelmes, tiszta, rendezett ruházatáról, melyet kérünk jellel ellátni.  

o A szülők által biztosított felszerelések: gyermek személyes tisztasági felszereléséből 

fésű, pelenka, bőrápoló krém, eldobható nedves törlőkendő, váltócipő (papucsot és 

mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani), az évszaknak megfelelő 

váltóruha, optimális mennyiségben. A felsorolt eszközök tisztán tartása, cseréje a szülő 

kötelessége.  

o A gyermeket tisztán, ápoltan kell a bölcsődébe járatni. Ha ez nem valósul meg, az 

veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem 

történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.  

7. Adatvédelem  

A bölcsőde dolgozói a gyermekvédelmi törvény szerint továbbíthatják az illetékes 

szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Nem adhatják ki a szülőknek más 

gyermek és felnőtt adatait. 

8. Az ellátás megszüntetésének módja  

A jogosultsági feltételek megszűnésével:  

 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási- nevelési év végéhez 

ért, 

 ha gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai 

nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében  

 ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten 

túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte 

írásban a szüneteltetést, 

 ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a 

megszüntetést, melyet az intézményvezető a megegyezett időpontban az ellátást 

megszünteti,  

 a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, 

 Az ellátás megszüntetéséről (a bölcsődei gondozásra való életkori jogosultság 
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betöltésétől eltérő esetben) az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe 

vevőt, ill. annak törvényes képviselőjét, 

Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó 

végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.  

Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:  

- a térítési díj rendezésére,  

- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.  

 

9. Egyéb szabályok 

 A babakocsikat a kijelölt helyen kérjük tárolni. 

 

 A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli 

zárást, a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden 

év március 15-ig tájékoztatjuk. Ettől eltérő nyitva tartás módosítás csak előzetes 

igényfelmérés esetén, fenntartói jóváhagyással történhet. Ebben az esetben a szülőket 7 

nappal korábban értesíti az óvoda. 

 Kérjük, hogy bármilyen, az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos 

észrevételükkel, véleményükkel, esetleges panaszaikkal bizalommal forduljanak a 

kisgyermeknevelőkhöz, az intézmény vezetőjéhez. 

 
10. A házirend közzététele  

A házirendet az újfelvételes gyermekek szülei beiratkozáskor kapják meg, továbbá 

elhelyezésre kerül a közlekedő folyosón.  

A házirend felülvizsgálata törvényi változás esetén, illetve vezetői pályázat elfogadásakor 

történik.  

11. A házirend hatálya  
A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.  

Hatálya visszavonásig érvényes.  

A házirend betartását elvárjuk és köszönjük.  

  

 

Ságvár, 2015. augusztus 31. 

 

       Szabóné Szóládi Tünde 

              óvodavezető 

Záró rendelkezések  

 

A Házirend készítője és felterjesztője:  

intézményvezető  

A Házirend hatálybalépésének dátuma: 2015. október 15.  

A Házirendben foglaltakkal kapcsolatban a Szülői Szervezet, Érdekképviseleti Fórum tagjai 

véleményezési jogot gyakoroltak.  

Ságvár, 2015. szeptember 23. 

………………………………………….  

 elnöke  

A fenntartó a Házirendben foglaltakkal kapcsolatban………………………..számú határozatával 

egyetértési jogát gyakorolta.  

Ságvár, 2015 ………………….  


