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Házirend 

 

1. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-augusztus 31-ig tart, 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. Ettől eltekinteni a gyermekek nyugodt ellátásának biztosítása 

érdekében nem tudunk! 

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

4. A gyermekek bölcsődei ellátása min. 2 hetes, szülővel történő fokozatos beszoktatással kezdődik. Ettől a gyermekek érdekében eltekinteni  nem 

tudunk. 

5. A szülővel történő időpont-egyeztetést követően a kisgyermeknevelők a beszoktatás előtt min. 1 héttel a gyermekkel családlátogatás keretében 

ismerkednek, amennyiben a szülő ehhez hozzájárulását adja. 

6. A szülő büntetőjogi felelőssége tudatában köteles a személyi adataiban, munkahelyi vagy jövedelmi  adataiban bekövetkezett változásokat a 

bölcsődevezetővel közölni, új munkáltatói és jövedelemigazolást benyújtani a változást követő 15 napon belül. 

7. A szülők kötelesek gyermeküket az időjárásnak megfelelő tiszta ruhában, lábbeliben, ápoltan behozni az intézménybe. A bölcsődében a gyermekek 

saját ruhájukban vannak, melybe reggel a szülő öltözteti a gyermeket, az adott időjárásnak megfelelően. Annak tisztán tartásáról  és megfelelő 

mennyiségű váltóruháról a szülőnek kell gondoskodnia. 

8. 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. 

9.  A gyermek minden használati tárgyába (törlőkendő, pelenkázáshoz használt krém,  ruhaneműk, benti és utcai cipő) kérjük alkoholos filccel feltüntetni 

a gyermek nevét és jelét. Ennek hiányában az elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Mindezek fogyását a szülő követi nyomon, pótlásáról 

folyamatosan gondoskodik. 

10. A balesetveszély elkerülése érdekében a bölcsődében a gyermekek apró gyöngyökből készült ékszereket nem viselhetnek! 



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

Varázskert Bölcsőde 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/B 

tel.: 0675/341-227 bolcsode@dunafoldvar.hu 

 
11.  A gyermek számára a szülő köteles biztonságos, az életkori sajátosságainak megfelelő lábbelit biztosítani (papucs,  pántos gumicipő, lábujjas lábbeli  

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. Kizárólag a HACCP nyomon-követhetőséget  

igazoló hivatalos nyugta,  ill. az allergén információkat tartalmazó hivatalos igazolás benyújtásával hozható be bármilyen cukrászati készítmény. 

13. Ha a gyermek a  bölcsődében betegszik meg, erről a szülő értesítést kap, orvoshoz viteléről haladéktalanul gondoskodnia kell, ebben az esetben a 

gyermek csak háziorvosi igazolással jöhet másnap bölcsődébe, melyet kizárólag az Orvosi füzetben fogadunk el. A reggeli átvételkor a 

kisgyermeknevelő nem vehet be szemmel láthatóan beteg gyermeket pl. vörös, váladékos szem, váladékozó orr, kiütések stb. A betegség utáni első 

napon a reggeli átvétel során kérjük bemutatni az orvosi igazolást, ellenkező esetben a gyermek nem vehető be a bölcsődébe.  

14.  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, az Orvosi 

füzetbe bejegyezni. 

15.  A szülő köteles bejelenteni, ha a családban fertőző megbetegedést észleltek, különös tekintettel a Covid-19 vírusra! Ebben az esetben a gyermek 

háziorvosi igazolással jöhet bölcsődébe. 

16. A gyermek hiányzásának okát a szülő köteles az adott napon 10 h-ig jelezni az intézményben. Az ellátás újbóli igénybevételének szándékát a 

tárgynapot megelőző nap 10 h-ig jelezni kell az intézmény telefonszámán,  az ételrendelés miatt. Amennyiben jelzés a fenti időpontig nem érkezik a 

szülő részéről, a gyermek részére nem történik rendelés, így ellátása a következő napra nem biztosított.  

17. Ha a gyermek az adott hónapban a bölcsődéből 10 napnál többet hiányzik indokolatlanul, igazolás nélkül, az ellátás megszüntethető, melyről a szülő 

írásos értesítést kap. 

18.  Az étkezési térítési díjat minden hónap 15-éig, ill. az intézmény által jelzett időpontig előre  kell fizetni az pénztárban készpénzben, ill. utalással. A 

tárgyhavi túlfizetés/hátralék a következő hónapban kerül elszámolásra. 
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19.  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. 

20. A szülők részére előzetes időpont-egyeztetés után, a kisgyermeknevelők 8. munkaórájában fogadó óra  biztosított a gyermekről való részletes 

információnyújtásra, az Bölcsődei törzslapban foglaltak áttekintésére. 

21. A szülőt és a  kisgyermeknevelőt is megilleti a kölcsönös tisztelet. A házirend következetes betartása az ellátásban közreműködő minden személy 

számára kötelező! 

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

23.  Az intézmény területén a dohányzás tilos! 

24. Az intézmény elfogadott házirendje a járványveszély idején módosulhat, melynek betartása mindenki számára kötelező! 

25. A szülő a bölcsődei ellátással kapcsolatos panaszával írásos formában fordulhat:  

- Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumának tagjai (elérhetőségük a faliújságon 

találhatók) 

- Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  

Úr-Hosszú Edina igazgató  ovoda@dunafoldvar.hu 

- Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 

 titkarsag@dunafoldvar.hu 

- dr. Ferk Viktória  gyermekjogi képviselő ferk.viktoria@ijsz.bm.gov.hu. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 1.                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                         Bálint Erika 

                                                                                                     bölcsődevezető 
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