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Házirend 
 

1. A bölcsőde nyitva tartási ideje hétfőtől péntekig, 6-17 h. 

2. A gyermekek átvétele 6-8-ig, ill. 8.30-9 h-ig, hazaadása 15.15-17 h között történik. Az épületbe 

csoportonként 2 gyermek és gyermekenként 1 hozzátartozó léphet be, a folyamatosságról a bejárati 

ajtón lévő, csoportjellel ellátott táblák megfordításával a szülők tudnak gondoskodni.  

3. Reggel a szülő a gyermekét kézmosás és WC-használat után, pelenkás gyermeket tiszta pelenkában 

adja be a csoportszobába. Reggel és délután a szülő kizárólag maszkban/orrot és szájat takaró sálban, 

kendőben (ruházat szájra húzása nem elegendő!), fertőtlenítős kézmosás után léphet be az épületbe! 

Mindez a bölcsőde minden dolgozójára nézve is kötelező a szülővel való érintkezés során. 

4. Az ellátást megelőző orvosi vizsgálatot a bölcsődeorvos végzi, a szülő jelenlétében. 

5. A gyermekek bölcsődei ellátása min. 2 hetes, szülővel történő fokozatos beszoktatással kezdődik. Ettől 

a gyermekek érdekében eltekinteni  nem tudunk. 

6. A járványveszélyes időszakban a családlátogatástól eltekintünk.  

7. A szülő köteles a személyi adataiban, munkahelyi adataiban bekövetkezett változásokat a 

bölcsődevezetővel közölni, és munkahelyváltozás esetén új munkáltatói és jövedelemigazolást 

benyújtani a változást követő 15 napon belül. 

8. A szülők kötelesek gyermeküket tiszta ruhában, ápoltan behozni az intézménybe. A bölcsődében a 

gyermekek saját ruhában vannak, melybe reggel a szülő öltözteti a gyermeket. Annak tisztán tartásáról  

és megfelelő mennyiségű váltóruháról a szülőnek kell gondoskodnia. 

9. A gyermeket a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott felnőtt viheti ki az intézményből. 14 év 

alatti személy ezzel a feladattal nem bízható meg. A megbízás a szülő írásbeli kérelmére 

megszüntethető. 

10.  A gyermek minden használati tárgyában (fogkefe, fogkrém, törlőkendő, pelenkázáshoz használt krém, 

törölköző, ágynemű, ruhaneműk benti és utcai cipő) kérjük alkoholos filccel feltüntetni a gyermek 

nevét és jelét. 

11.  A gyermek számára a szülő köteles biztonságos, az életkori sajátosságainak megfelelő lábbelit 

biztosítani. Papucsot a bölcsődében használni a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! 

12.  Az öltözőszekrényben élelmiszert tárolni tilos! Kekszet, egyéb rágcsálnivalót kizárólag alkalmakkor 

lehet behozni, a csoport egy napi fogyasztásának mértékéig. Házilag készített sütemény, torta 

járványügyi előírásokra hivatkozva nem hozható be. 

13. A bölcsődébe a biztonságot jelentő, átmeneti tárgyakon és 1 db dobozban lévő cumin  kívül (mely a 

gyermek megnyugtatására, az elalvás megkönnyítésére szolgál) más játékszert nem hozható be! Ennek 

napi szintű fertőtlenítéséről  a szülő gondoskodik. 

14. A behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! A balesetveszély elkerülése érdekében tilos 

gyöngyből és egyéb apró alkotórészből készült ékszer viselése  a gyermekek számára. 

15. Ha a gyermek a  bölcsődében betegszik meg, erről a szülő értesítést kap, orvoshoz viteléről 

haladéktalanul gondoskodnia kell. A előző nap lázas vagy fertőző megbetegedésre gyanús gyermek 

csak háziorvosi igazolással jöhet másnap bölcsődébe. A reggeli átvételkor a kisgyermeknevelő a 

betegség legkisebb jele esetén sem veheti be a gyermeket! 37,2 C és ennél magasabb testhőmérséklet 

és 2 ugyanilyen  kontrollmérés után a gyermek mentesíthető a bölcsődei ellátás alól. A gyermek orvosi 

ellátásáról a szülő köteles gondoskodni.  

16.  A bölcsőde gyógyszerkészlete tartalmaz életmentő és allergia elleni készítményeket. Ezeken kívül 

semmilyen gyógyszert, vitamint, fogzást elősegítő és egyéb gyógyhatású készítményt nem adunk be a 

gyerekeknek. Az állandóan szedendő gyógyszereket a gyermek nevével, bontatlan csomagolásban, a 

háziorvos írásbeli utasításával ellátva adjuk csak be. Az adagolásban bekövetkezett változásokat 

szintén írásban kérjük a háziorvostól. 

17. A beszoktatás kezdetén valamint hiányzás esetén -  újból - a szülő önmagára és gyermekére nézve is 

köteles nyilatkozni arról, hogy az elmúlt 2 hétben ők és a velük egy háztartásban élők nem léptek 
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személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy 

akinél a fertőzés gyanúja fenn állt, ill. hogy gyermeke fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, 

torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemgyulladás, fülfájás).  

18. Ha a gyermek betegség miatt   nem részesül ellátásban, háziorvosi igazolással szükséges igazolni a 

távolmaradás okát, melyet csak a bölcsődei orvosi füzetben fogadunk el. A betegség utáni első napon 

a reggeli átvétel során kérjük bemutatni az orvosi igazolást és az  ismételten kitöltött Covid-19 

nyilatkozatot, ellenkező esetben a gyermek nem vehető be a bölcsődébe. 

19.  Veszélyhelyzet elrendelése esetén  a gyermek szülői igazolással akár egész hónapra mentesíthető a 

bölcsőde látogatása alól. 

20.  A betegség és egyéb ok miatti hiányzást a szülő köteles a tárgynapot megelőző 12 h-ig jelezni az 

intézményben, ill. a hiányzást megelőző nap 12 h-ig jelezni a gyermek érkezését az ételrendelés miatt. 

Amennyiben jelzés nem érkezik a szülő részéről, a gyermek számára nem történik ebédrendelés, így 

ellátása az adott napra nem biztosított.  

21.  Az étkezési térítési díjat minden hónap 15-éig, ill. az intézmény által jelzett időpontig előre be kell 

fizetni az pénztárban. A tárgyhavi befizetés elmulasztása a következő havi étkezésből való kizárást 

vonja maga után. 

22.  Az étkezési díjkedvezményre vonatkozó igazolásokat a tárgyhó első napjaiban, de legkésőbb az adott 

hónap 20-áig kérjük benyújtani, ellenkező esetben a kedvezmény csak a következő hónaptól 

érvényesíthető. 

23.  A szülők lehetőség szerint a szülői értekezleten vegyenek részt. 

24.  A szülők részére előzetes időpont-egyeztetés után, a kisgyermeknevelők 8. munkaórájában fogadó 

órát biztosított a gyermekről való részletes információnyújtásra, az egészségügyi törzslapban foglaltak 

áttekintésére. 

25.  A szülő az ellátást érintő kifogásait a Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjai, ill. a bölcsőde vezetője felé 

nyújthatja be. A vizsgálat eredményéről 15 napon belül írásban értesítést kap. 

26.  A szülőt és a  kisgyermeknevelőt is megilleti a kölcsönös tisztelet. A szülő köteles együttműködni a 

gyermeke ellátásban közreműködő személyekkel, köteles az intézmény házirendjét betartani. A 

házirend következetes betartása az ellátásban közreműködő minden személy számára kötelező! 

27.  A házirend ismételt, súlyos megsértése esetén az ellátás megszüntethető. 

28.  Az intézmény területén a dohányzás tilos! 

 

 

Érvényes 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig. 

 

Dunaföldvár, 2020. augusztus 31.                                                                             Bálint Erika 
                                                                                                                                      bölcsődevezető 
A bölcsődei ellátással kapcsolatos panasz bejelentése:  
Gyermekjogi képviselő: 
dr. Ferk Viktória 
e-mail: ferk.viktoria@ijb.emmi.gov.hu tel.: 0620/4899-655 

mailto:ferk.viktoria@ijb.emmi.gov.hu

