MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BÖLCSŐDEI HÁZIREND

1. A bölcsőde naponta reggel 6.30 órától 17 óráig tart nyitva.
A gyermekek reggel 7 órától 8 óráig érkezhetnek. 8 óra és 8,30 között kérjük a szülőket, hogy
ne zavarják az étkezést. A bölcsőde előzetes bejelentés után 9,30 óráig fogadja a később érkező
gyermekeket.
2. Gyermekek hazaadása folyamatosan történik. Kérjük, 14,30 és 15 óra között a zavartalan
étkezés biztosítása miatt ne jöjjenek gyermekükért. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
3. Gyermekeket csak szülőnek, vagy általa írásban megbízott felnőttnek tudjuk kiadni.
Gyermeket a bölcsőde 14 éven aluli gyermeknek nem adhat ki.
4. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük,
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott
illetve a gyermekek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk.
5. KÖZÖSSÉGBE CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEK HOZHATÓ!
Lázas, vagy fertőzésre gyanús gyermeke a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló
fertőző betegségről az intézményt értesíteni kell.
6. Ha a gyermek a bölcsődében betegszik meg, a szülő köteles az értesítés után gyermekét a
legrövidebb időn belül a közösségből elvinni, illetve az orvosi ellátásáról gondoskodni. A
vezető értesíti a szülőt vagy a hozzátartozót, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és
telefonszám.
7. A bölcsőde orvos kitiltó és vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani.
8. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A kivizsgálás
eredményét kérjük bemutatni.
9. A gyermek hosszabb hiányzása esetén kérjük a szülőket hetente tájékoztatást szíveskedjenek
adni az intézménynek.
10. Ha betegség miatt hiányzott a gyermek, de 3 napot meghaladta a hiányzás, akkor a
gyermeket kérjük orvosi igazolással közösségbe hozni. A gyermek betegségét és a kapott
gyógyszereket kérjük feltűntetni vagy az orvosi igazoláson, vagy az orvosi füzetbe.
11. Az intézményben napi 4 étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ez reggelit, tízórait,
ebédet, uzsonnát tartalmaz.
12. A bölcsődei születésnapok és névnapok megünnepléséhez házi készítésű sütemények és
torták nem szolgálhatók fel, hivatkozva a közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X.23.)
Eü-M BkM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Az étkezésért a szülőnek térítési díjat utólag kell megfizetnie, a jelzett időpontban, a tényleges
jelenlét alapján. Az étkezési díj a gyermek beszoktatásának első napjától kezdődik. Betegség
esetén másnap reggel 8.00-ig történő bejelentés esetén lemondásra kerül az étkezés. Hiányzás
után kérjük, legalább egy nappal előre jelezzék, ha gyermekük ismét jöhet bölcsődébe.
13. A bölcsődénkben két hét beszoktatást biztosítunk, amely anyás beszoktatás. Szakmai
szempontok alapján és gyermekük érdekében fontosnak tartjuk a fokozatos anyás beszoktatást.
14. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a
gondozónő és szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére.
Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre. Kérjük, hogy látogatásaik
időpontját a gyermekek gondozónőjével előre egyeztessék.
15. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
16. A bölcsőde által szervezett szülői értekezleteken, nyílt napokon a folyamatos
kapcsolattartás és a gyermekek bölcsődei életének figyelemmel kisérése céljából lehetőleg
minden szülő vegyen részt.
17. A házirend betartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek bölcsődéből
való kizárását vonja maga után.
18. A bölcsőde területén tilos a dohányzás!
19. A nyári időszakban a karbantartási, festési, nagytakarítási munkálatok ideje alatt a bölcsőde
zárva tart, a fenntartó által meghatározott ideig.
Gyermeki jogok
1997.
évi XXXI. tv. értelmében:
6.§. (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító
saját családi környezetben történő nevelkedéshez.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének
megteremtéséhez.
(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége
kibontakozását segítő különleges eljáráshoz.
(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni
védelemhez.

7.§. (1) A gyermek szüleitől, vagy hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló
veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás
formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás
szabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására.
(4) A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a
kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az
esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.
10.§.(2) A gyermek védelmét ellátó szervezetek ( a továbbiakban: intézmény) házirendje – e
törvényben meghatározott keretek között – a gyermek életkorához, egészségi állapotához,
fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei
teljesítésének szabályait.
A gyermeki jogok védelme
11.§.(1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki
a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (a
továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során
a.) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott –
visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket
kezdeményezzen,
b.) a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az országgyűlésnek
Szülői jogok és kötelességek
12.§. (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza,
nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket –
különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az
egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.
(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelését segítő ellátásokról
tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.

(3) A gyermek szülője – ha törvény másként nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekét
annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni.
(4) A gyermek szülője köteles
a.) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6.§. (5) bekezdése szerint tiszteletben
tartani,
d.) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,
e.) a gyermeke ellátásában közreműködő
a hatóságokkal együttműködni.
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és
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A jogosultak érdekvédelme
A Gyv.tv. 35. §.(1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban
részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének
szabályait.
Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:
•
•
•

az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői
az intézmény dolgozóinak képviselői
az intézményt fenntartó képviselői.

Az érdekképviseleti fórum:

•
•
•
•
•

•

Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat.
Dönt hatáskörébe tartozó ügyekben.
Intézkedést kezdeményez a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó
gyámhivatalnál illetve más hatáskörrel rendelkező szervvel.
Véleményt nyilvánít az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben.
Javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett
szolgáltatások tervezéséről, működéséről, ebből származó bevételének
felhasználásáról.
Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Panasszal élhetnek a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai
szervek a házirendbe foglaltak szerint az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti
fórumnál:
• az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében

•
•

a gyermeki jogok sérelme,
az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén.

Az intézményvezető vagy az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja – tájékoztat a panasz
orvoslásának módjáról.
A szülő az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az
intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a
vizsgálat eredményéről, vagy a tett intézkedéssel nem ért egyet.
Monostorapáti, 2019.

.

A házirend betartását köszönjük. Reméljük, hogy együttműködésünket segíti.

…………………..…………………
Érdekképviseleti Fórum elnöke

………………………………
Intézményvezető

A házirendben foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

…………………………………..
Szülő aláírása

Dátum: Monostorapáti, 20……………………………….

