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Általános Információk  

 
A Házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a 

gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az 

intézmény törvényes működését.  

A Házirend feladata, hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az 

alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető 

rendjének megismerését.  

A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyermekére és azok szüleire, 

továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára, ill. az intézmény területén tartózkodó 

személyekre.  

A Házirend a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

Intézmény neve: Mezőtúr Városi Bölcsőde 

 

A bölcsőde címe: 5400 Mezőtúr, Zrínyi u. 3. 

 

Telefonszáma/Fax: 06-56/350-495 

 

A gyermek jogai  
Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, alapján  

1. Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének 

kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéshez.  

2. Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges 

ellátásban részesüljön.  

3. A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek 

ellen védelemben részesüljön.  

4. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal-, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön.  

5. A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön.  

 

A szülő jogai  
1. Megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását- nevelését bízza. Egy-egy 

intézményegységbe történő túljelentkezés esetén azonban tudomásul kell vennie, hogy a 

felvételről való döntés a férőhelyszámok figyelembe-vételével történik.  

2. Tájékozódni az intézmény helyi nevelési, szakmai programjáról, házirendjéről, valamint 

megismerje a nevelési-gondozási elveket.  

3. Megismerhesse a gyermekcsoport életét.  

4. Folyamatos tájékoztatást kapni gyermeke fejlődéséről. Neveléséhez tanácsokat, javaslatokat 

kapni a gondozótól.  

5. Megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.  

6. Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban.  

7. Az Érdekképviseleti Fórumon munkájában részt vegyen.  

 

A szülő kötelessége  
1. A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön.  

2. A fizetendő térítési díjat időben rendezze.  

3. Az intézmény házirendjét betartsa.  

 

 



Bölcsődei ellátási év rendje  
A gondozási-, nevelési év: szeptember 01- től augusztus 31-ig tart. Amennyiben a bölcsőde 

nyáron zárva tart, igény szerinti ügyeleti ellátást tartunk. Ennek időpontját januárban közöljük, 

hogy gyermekük elhelyezését, szabadságuk ütemezését ennek figyelembevételével tudják 

megszervezni.  

 

Nyitvatartási idő  
Ellátási napokon: 6.30.-17.00 óráig  

 

Fogadó napok, órák  
Intézményvezető: Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szüleinek számára, személyesen és 

telefonon hétköznap munkaidőben, minden más személy részére, előre egyeztetett időpontban. 

Bölcsődei elhelyezésre a kérelem beadása: egész évben folyamatosan. 

 

Gyermek érkezése, távozása  
1. A bölcsőde munkanapokon reggel 6.30 órától fogadja az érkező gyermekeket.  

2. A gyermekek 8 óra és 8 óra 30 perc között reggeliznek, kérjük, hogy amennyiben módjuk van 

rá, a biztonságos étkeztetés miatt gyermekükkel előtte, vagy utána érkezzenek. A gyermek 

hazavitelére 17. 00 óráig van lehetőség.  

3. A bölcsőde felelősséget csak azért a gyermekért vállal, akit a szülő, ill. a kísérő átad a 

csoportban tartózkodó kisgyermeknevelőnek.  

4. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban (Üzenő füzetben) megbízott 

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

5. Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői 

felügyeleti jogot gyakorló, megkapó anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs 

ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával.  

6. A gyermek haza bocsátásakor, ha a kisgyermeknevelő átadta a gyermeket a szülőnek, 

felhatalmazottnak, nem tartozik tovább érte felelősséggel.  

7. A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők vagy hozzátartozók nem mehetnek be a 

csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. beszoktatási időszakban, akkor is csak 

váltócipőben).  

8. Ha a szülő a gyermekét méltányolható, rendkívüli ok miatt a bölcsődéből a nyitva tartás végéig 

nem tudja elvinni, köteles a bölcsődét értesíteni. 

 

Értékmegőrzés  
A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy 

csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott, illetve a 

gyermek személyes (átadóban hagyott, csoportba bevitt, ill. gyermeken levő) tárgyaiért, 

ékszereiért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 



Betegség  
1. A bölcsődeorvos javaslatait, betegség esetén a bölcsődébe-járás szüneteltetésére, az otthoni 

ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.  

2. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egésze érdekében lázas (37,5 

Celsius fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja  

A szülő kötelessége, hogy beteg gyermekét otthonában ápolja, és ne veszélyeztesse a többi 

gyermek egészségét.  

3. Tartós, krónikus betegségben szenvedő, továbbá étel-, gyógyszerallergia esetén a gyermek 

szülei kötelesek a bölcsődét tájékoztatni. Ilyen esetben írásban nyilatkoznak a szülők szakorvosi 

engedély birtokában, hogy az egészségügyi kockázatot ismerve valamint, hogy a bölcsőde 

egészségügyi személyzettel nem rendelkezik, vállalja a gyermek bölcsődébe járását.  

4. 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 a szülő minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve 

orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.  

5. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét 24 órán belül értesíteni kell. Az 

intézmény a bejelentést követően értesíti a többi szülőt, szükség esetén más intézmények felé is 

megteszi a bejelentési kötelezettségét, majd fertőtlenítő takarítást végez.  

6. A gyermek, betegségből az intézménybe csak orvosi igazolással térhet vissza (fertőzéssel járó 

hasmenés esetén negatív székletmintát is kérünk bemutatni).  

7. A gyermek gyógyszerezése nem lehetséges a bölcsődében, kivételes esetben külön engedéllyel, 

egyéni elbírálás alapján.   

8. A bölcsőde orvosa: hetenkénti rendszerességgel látogatja az intézményt. 
9. A kisgyermeknevelő teendője baleset vagy napközben történő megbetegedő gyermek esetén: a 

gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A 

baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés és lázgörcs esetén orvosról haladéktalanul 

gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása), ezek után értesíteni kell a szülőt.  

 

Hiányzás  
1. A távolmaradást egy nappal korábban 12.00-óráig jelezze a bölcsődében, hogy csak a 

ténylegesen igénybe vett napokra fizessen térítési díjat.  

2. A betegségből, hiányzásból visszatért gyermek bejelentését, előző nap 12. 00 – óráig kérjük az 

étkezések igény szerinti biztosítása érdekében.  

3. Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe.  

4. Kérjük a gyermek huzamosabb idejű távolmaradását a szülő írásban, jelezze.  

 

 

A gyermekek étkeztetése a bölcsődében  
1. A gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése, biztosítása a bölcsőde feladata, az 

egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia- és tápanyag beviteli, 

ill. élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint.  

2. Az élelmiszerekből ételmintát az előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk.  

3. A reggeli, tízórait, ebédet és uzsonnát a saját főzőkonyhánk biztosítja. 

4. A bölcsődébe étel, ital, gyümölcs behozatala tilos!  

 

 



Fizetési kötelezettségek  
 

1. A térítési díjat havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni készpénzben, a 

gazdasági irodában.  

2.. Kérjük, hogy térítési díjat az előre jelzett napon (faliújságon, honlapon közzétett) pontosan 

fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az intézmény vezetőjét, aki 

felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.  

 

Étkezési kedvezmények: (jogosultságuk igazolásának esetében)  

A mindenkori hatályos jogszabály – vonatkozó- alapján vehetők igénybe. A hatályban lévő 

kedvezményekről az intézmény tájékoztatja szülőket a beiratkozás során, ill. a faliújságon 

folyamatosan kifüggesztésre kerül.  

A kedvezményre jogosító határozatban szereplő dátumtól függetlenül, az igazolás leadásának 

napjától áll módunkban jóváírni.  

 

Ételallergiás gyermek:  
Amennyiben a gyermek olyan diétára szorul, amelynek elkészítését a főzőkonyha nem tudja 

vállalni, úgy az ételről a szülőknek kell gondoskodni. Ebben az esetben engedélyezik az étel 

behozatalát a megfelelő szabályok betartása mellett.  

 

Az ellátás megszüntetésének módja  
A jogosultsági feltételek megszűnésével:  

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

2. 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  

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

megszüntetést, melyet az intézményvezető a megegyezett időpontban megszüntet 

Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:  

- a térítési díj rendezésére,  

 

A behozható tárgyak  
1.Otthoni kedvenc játékukat, tárgyukat behozhatják a gyermekek a bölcsődébe, ha az egyéb – 

egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi- szempontból megfelelő, de felelősséget nem tud vállalni 

érte az intézmény.  

2.Értéktárgyat vagy balesetet okozható, egészséget, károsító tárgy, élelmiszer a bölcsődébe nem 

hozható.  

3.Az intézmény területére állatot behozni tilos.  

4.Tilos a gyermekek részére házi készítésű ételt, italt behozni.  

5.A gyermekek babakocsiját, biciklijét kérjük az előtérben hagyni.  

 

Kapcsolattartás, érdekképviselet  
A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő 

beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő - szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül 

történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a 

családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is.  

• szülői értekezlet  

• családlátogatás 

• játszóház 

• gyermeknap  

• faliújság  



• 



  


