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Bölcsőde címe:………………………………………………………….  Telefonszáma:………………… 
Bölcsődevezető neve:……………………………………………. 
 

HÁZIREND 
 

Bölcsődei ellátás, időszakos gyermekfelügyelet 
 

1) A fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási idő:  
Hétfőtől – péntekig, 6-18 óráig  
Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket ellátó speciális csoportban a gyermekek 
nevelése-gondozása 7.30- 16. 30-ig tart. 

2)  A bölcsőde naponta reggel 6 órától 8 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, 
hogy 8.00 - 8.30 között lehetőség szerint ne zavarják a reggelizést, mert a 
kisgyermeknevelők ebben az időszakban nem tudnak megfelelően figyelni az érkező 
gyermekekre. A gyermek hazavitelére este 18-ig van lehetőség, azonban kérjük a 
Kedves Szülőket, hogy lehetőség szerint 17.50-ig érkezzenek meg az intézménybe. 

3) A bölcsődei élet folyamatát a gyermekcsoportok napirendje tartalmazza. A napirend 
kialakításában fontos a szülők közreműködése is, ezért megkérjük Önöket, hogy 
lehetőség szerint délelőtt 10 óráig érkezzenek meg az intézménybe. Ha ennél későbbi 
időpontban érkeznek, azt jelezzék a bölcsődevezető vagy a kisgyermeknevelő felé. 

4) A gyermek hazaviteléről a szülők valamelyikének, vagy a szülő által írásban 
meghatalmazott személynek kell gondoskodni. A bölcsőde 14 év alatti gyermeknek, 
ittas felnőttnek gyermeket nem ad ki! 

5) A bölcsődébe járó gyermekek biztonságának védelme mindannyiunk közös 
felelőssége, ezért megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődébe érkezéskor és 
távozáskor a bejárati ajtókat, kapukat szíveskedjenek becsukni és azok záródásáról 
meggyőződni. 

6) A bölcsődei átadókban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. 
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a 
bölcsődében hagyott, ill. a gyermeken lévő (ékszer, ruha) vagy hozott tárgyakért 
felelősséget vállalni nem tudunk. 

7) A gyermekek bölcsődei ruházatáról a szülő gondoskodik. Szükség esetén váltóruhát 
tud a bölcsőde biztosítani. A még nem szobatiszta gyermekek részére textilpelenkát 
biztosítunk. Amennyiben a szülő az otthon használt pelenkához ragaszkodik, úgy azt 
neki kell biztosítani a bölcsődei napirend alapján. Azonban a gyermekek tisztasági 
csomagjait a bölcsőde biztosítja. (papírzsebkendő, WC papír, folyékony szappan, 
szalvéta, popsi törlő kendő) 

8) Az ékszerek viselése balesetet okozhat (lenyelés, beakadás) és könnyen elveszhet játék 
közben, ezért kérjük használatuk mellőzését. 

9) Krónikus betegség vagy táplálékallergia miatt diétára szorulók étkeztetését 
biztosítjuk, az étrendre vonatkozó előírások betartása mellett, szakorvosi javaslat 
alapján. Gyógyszerallergiáról minden esetben írásban tájékoztassák a 
kisgyermeknevelőket. 

10) A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (38  ̊C 
fölött) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem 



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
2. sz. melléklet 

 

2 

 

látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell 
(24 órán belül). 

11) Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében és ez lázzal 
jár, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Ehhez 
feltétlenül szükséges a pontos cím és a telefonszám, amit a kisgyermeknevelők 
számára kérünk megadni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a 
gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a gyógyulás esélyeit.  

12) Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 
távolmaradás okát másnap reggel 8 óráig közölje a csoportos kisgyermeknevelővel. 
Betegség esetén orvosi igazolással, 3 napot meghaladó hiányzás után nyilatkozat 
kitöltésével   tudjuk fogadni a gyermekeket. Az étkezés térítési díjának lemondását a 
hiányzás második napjától tudjuk figyelembe venni. Gondozási díjat csak azokra a 
napokra kell fizetni, melyeken a gyermek a bölcsődében tartózkodik. Hiányzást 
követően kérjük, hogy előző nap 8.00 óráig jelezzék, ha gyermekük ismét jöhet 
bölcsődébe. 

13) A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a 
szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő - szülő napi találkozásaira, a 
családi füzeten keresztül történő információ cserére. Módot adunk a családoknak a 
bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásaik időpontját a 
gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék. 

14) A bölcsőde által szervezett szülői és csoportértekezleteken nyílt napokon minden 
szülőnek lehetősége van részt venni a folyamatos kapcsolattartás és a gyermek 
bölcsődei életének figyelemmel kisérése céljából. A családi füzetbe történő 
bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek 
fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

15) Kérjük, hogy az étkezési és gondozási térítési díjat az előre jelzett napon, pontosan 
fizessék be, még hiányzás esetén is. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a 
bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítséggel áll rendelkezésükre. 

16) A bölcsőde nyáron a fenntartó által meghatározott időre bezár. A gyermek 
elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodni. Indokolt esetben a szülő kérheti 
gyermekének másik bölcsődébe való elhelyezését. A teljes integrációban nem 
nevelhető Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ügyeleti ellátását nem tudjuk biztosítani. 

17) A gyermek bölcsődei nevelése-gondozása megszűnik a nevelés év végén, ha 3. évét 
betöltötte, de ha testi vagy szellemi fejlettségei szintje alapján még nem érett óvodai 
nevelésre, akkor a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető-gondozható 
bölcsődében.  

18) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 36. § (1) bekezdése alapján a gyermek, a gyermek szülője vagy 
más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, 
továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek 
a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy 
érdek-képviseleti fórumánál. 

      a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
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    b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén 

   c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

19)  (2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője 
vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, 
illetve fiatal felnőtt 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 ha a megtett intézkedéssel nem ért 
egyet. 

20) Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az intézmény egész területén és 5 méteres 
körzetében tilos a dohányzás! 

21) A házirend betartása minden szülő számára kötelező, ismételt, súlyos megszegése a 
gyermek bölcsődéből való kizárását vonhatja maga után. 

 
 

A házirend betartását köszönjük. 

Bp. 20.. ……………………………. 

       …………………………………….                                                     ………………………………… 

Egyesített Bölcsődék Igazgatója                                                     Bölcsődevezető 

Záradék: A Házirendben foglaltakkal egyetértek. 

20... ………………………..    

                                                                                              ………………………………………  

   Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Elnök 


