HÁZIREND

A Házirend hatálya kiterjed a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsődébe
felvett gyermekre, szüleire és dolgozóira. Törvényi háttere a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Családbarát, támogató intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek életkorának,
fejlettségének, egyéni szükségleteinek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődését, és
biztonságos környezetet, lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, kísérletezésére,
felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra. A bölcsődei
nevelő - gondozó munkánk támogatja a gyermeki személyiség kibontakozását a családi
nevelés kiegészítőjeként.
A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, igényének
megfelelően biztosítjuk a nevelés-gondozás feltételeit, így különösen:


a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,



a játéktevékenység feltételeit,



a szabadban tartózkodás és alvás feltételeit,



megfelelő textíliát, bútorzatot,



az egyéni bánásmódot,



az étkezést, valamint szakszerű nevelést-, gondozást és egészségügyi ellátást,
figyelembe véve az egészséges életmódra nevelés fontosságát.
Bölcsőde igénybevételének szabályai

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani, akiknek
szüleik vagy nevelőik munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt segítő programban,
képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak
gondoskodni.
A felvételnél előnyt élvez az a gyermek az alábbi sorrendben) aki:



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül



akit egyedülálló ( hajadon, nőtlen, özvegy elvált vagy házastársától külön élő kivéve
ha élettársa van) szülője nevel
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akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását
biztosítani egyáltalán vagy csak részben tudja



akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a
három főt,



akit-gyámhatósági határozat alapján-védelembe vettek, vagy gyámként kirendelt
hozzátartozója nevel



akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében- a
jelzőrendszer tagjai szerint (gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat,
gyámhatóság) állandó napközbeni ellátásra van szüksége
Bölcsődei felvétel és elhelyezésének megszűnése

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. A bölcsődei felvételre való jelentkezésre egész
évben folyamatosan van lehetőség.
A felvételhez szükséges
 Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről, vagy a Munkaügyi Hivatal
igazolása a programban való részvételről, a képzésről, időtartamáról,
 Orvosi igazolás a bölcsődei ellátás igénybevételéhez,
 A gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
 Csatolni kell azokat az igazolásokat, mely a Gyvt. 149.§-ban meghatározott
kedvezmények igénybevételét és jogosultságát alátámasztja.
 Tanulói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolást,
 Magyar Államkincstár igazolása (egyedülálló szülő, tartós betegség esetén, emelt
családi pótlék folyósításáról.
A bölcsődei elhelyezés megszűnése
 a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a
meghosszabbított időtartam – leteltével,
 a jogosultsági feltételek megszűnésével,


a szülő illetve törvényes képviselője kérelmezheti, jelzi a kisgyermeknevelőnél
gyermeke bölcsődei elhelyezésének megszűntetési igényét, melynek alapján az
intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában,
illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

2

 ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei,
okai már nem állnak fenn,
 ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek
egészségét.
A nevelési év végén, ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus
31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás
megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
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.
A nevelési év rendje és a bölcsőde nyitva tartása
A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárva tartás
idején 3 hétig nem üzemel.
A bölcsőde naponta 6.30-17.00 óráig tart nyitva. A gyerekek reggeli fogadása 06.30-8.00
óráig történik. Kérjük, hogy 8.00 – 8.30 óra között ne zavarják a reggelizést, a gyermekükkel
előtte vagy utána érkezzenek.
Az intézményből való távozás és visszatérés rendje
A bölcsődébe érkezéskor a gyermeket a kisgyermeknevelőnek, kell átadni. Hazavitelkor a
nevelő adja át a gyermeket a szülőnek, vagy meghatalmazottjának. Az érkező szülőnek, ha
átadja a gyereket, attól kezdve a szülő a felelős a gyerek felügyeletéért. Ha nem a szülő viszi
el gyermekét a bölcsődéből, az átvevő személynek az üzenő füzetben ad írásos
meghatalmazást, de 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. Az elvált,
különélő szülő gyermekének láthatását bíróság szabályozza, a gyermek elvitelét csak bírósági
ítélet tilthatja meg.

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

bölcsődébe, a távolmaradás okát 48 órán belül közölnie kell a bölcsődevezetővel, vagy
helyettesével.
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Betegség esetén újabb igénybevétel feltételei
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása
érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem
látogathatja.
A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét haladéktalanul értesíteni kell.
Amennyiben napközben észleljük a betegséget, a gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesítjük.
A gyermek gyógyulásáról a szülő orvosi igazolást köteles hozni. A beteg gyermek otthoni
ápolása után, 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással hozható be a bölcsődébe. A fertőző
betegségekről a szülő köteles értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy jelenthesse az ÁNTSZ-nek.
Gyógyszert a bölcsődébe behozni nem lehet, mert azt nem adhatjuk be, kivéve tartós betegség
(allergia, asztma) Kérjük, hogy étel illetve más allergia esetén tájékoztassák a nevelőket.
A gyermekek bölcsődei egészségügyi ellátását gyermekorvos és védőnő végzi, amelynek
során időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát.
A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek
A szülőket fizetési kötelezettség bölcsődében az étkezési térítési díj kiegyenlítésével terheli.
Az étkezési térítési díjat minden hónap 15-ig kell befizetni. Az étkezési térítési díj
befizetésének napjairól a faliújságon lehet tájékozódni. Kérjük a befizetési időpontokat
szíveskedjenek figyelemmel kísérni, és a határidőket betartani, ellenkező esetben a
megállapodásban elfogadottak alapján járunk el.
Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 08.00 óráig. Be nem jelentett lemondás
esetén térítési díj visszafizetésére nincs lehetőségünk.
Gyermeki és szülői jogok és kötelességek
A gyermeknek joga van, hogy:
 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba
való beilleszkedéséhez,
 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön,
 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
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 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban
részesüljön.

A szülő joga, hogy:
 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,
 megismerhesse a gyermekcsoportok életét,
 megismerje a nevelési, gondozási elveket, módszereket,
 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől,
 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban,
 megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.
A szülő kötelessége, hogy:


a

gyermeke

ellátásában

közreműködő

személyekkel

és

intézményekkel

együttműködjön,
 a fizetendő térítési díjat időben rendezze,
 az intézmény házirendjét betartsa.
A bölcsőde helyiségek használati rendje
Higiéniai okokból a csoportszobába, tornaterembe mosdóba utcai cipőben bemenni nem
szabad.

Bölcsődénk

udvarán

csak

intézményünkbe

járó

gyermek

tartózkodhat

kisgyermeknevelője felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem szabad. Az
intézményben kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható. Ez alól kivétel a bölcsőde
által szervezett rendezvényekhez igazodó, vezetői engedéllyel rendelkező tevékenység.

A gyermekek ruházata a bölcsődében és a behozható eszközök rendje
A bölcsődében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. A gyermekek
életviteléhez és tevékenységéhez igazodva a ruházat kényelmes legyen. A szekrényben kérjük
tartsanak váltóruhát is. A gyermek akkor érzi jól magát, amennyiben számára kényelmes,
könnyen kezelhető, az időjárásnak megfelelő, tiszta ruhát visel. Kérjük, váltóruha, váltó cipő
mindig legyen itt az bölcsődében.
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Kérjük, hogy a személyes kötődésű tárgyakon – amelyek a gyermek megnyugtatását
szolgálják - kívül mást ne hozzanak be, mert ezekért felellőséget vállalni nem tudunk. A
gyermekek által viselt értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget vállalni nem tudunk.
A bölcsődébe élelmiszert nem szükséges behozni! A gyermekek napi négyszeri étkezése
biztosított.
Az intézmény területén TILOS
A bölcsőde területén (épület és udvar) valamint a bejárattól 5 méteres körzetben dohányozni
TILOS!
(1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól)


szeszesital fogyasztása,



kábító és bódítószerek fogyasztása, tartása és árusítása



alkohol és kábító vagy bódítószer által befolyásolt állapotban való megjelenés és
tartózkodás.
Kapcsolattartás és a panaszkezelés módja

A család és a bölcsőde kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk a
szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelőnő-szülő napi találkozásaira,
az értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Bölcsődénk kapui mindig nyitva állnak, módot
adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk
időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék. Az üzenőfüzetbe történő
bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a
fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. A kölcsönös tájékoztatás érdekében
kérjük, hogy a személyes adatok, telefonszámok változását jelezzék a kisgyermeknevelőknek.
A gyermekekről információt, tájékoztatást csak a nevelők, az intézményvezető, a logopédus
és a pszichológus adhat.
Érdekképviseleti Fórum
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyv.tv.1997. évi. XXXI.
törvény 35.§(1) értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az
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intézmény érdekképviseleti fórumot köteles működtetni, mely megalakításának és
működésének szabályait, az intézmény fenntartója határozza meg.
Az Érdekképviseleti Fórum munkájában a szülők, a dolgozók és az Önkormányzat képviselői
vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább kétévente egy alkalommal ülésezik. Az
Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket
kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Megyei Intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.
Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményvezetőnél kell benyújtani. Az
Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum Elnökét a panasz
benyújtásáról. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt
kifejezett kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. A panasztevőt az
Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés megtartását és a panasz
kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell
vezetni.
Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a panasz Intézményvezetőnél történt benyújtásától
számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.
A házirend megsértésének esetei
A házirend súlyos megsértése esetén, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. Ha a
gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 10 napig indokolatlanul
nem veszik igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja maga után. Az ismételt
indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül! Indokolatlan hiányzás esetén
a szülő, törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja a
gyermek távollétét. Amennyiben erre a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül nem
kerül sor, a gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül, melyről írásban értesítést
küldünk.
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