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Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 

Házirend 

 
A bölcsőde címe: 3324 Felsőtárkány Fő út 185/2. 

 

Az intézmény vezetője: Holló Anita 

A bölcsőde szakmai vezetője: Kakuk Andrea Erzsébet 

 

 

1. A bölcsőde naponta 730 órától 1530 óráig tart nyitva. 

 

A bölcsőde 730 órától 930 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 830 -900 

óra között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte, vagy utána érkezzenek.  

A gyermekek hazavitelére délután 1530-ig van lehetőség. 

 

2. A bölcsődéből a gyermekeket csak szülő, vagy általa írásban megbízott személy viheti el. 

16 év alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

 

3. 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 gyermekén lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni 

nem tudunk. Az intézményben a szülők kérésére a gyermekek saját ruhájukban vannak. 

 

4. A BÖLCSŐDÉBE CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEK HOZHATÓ! 
A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 és ennél magasabb hőmérsékletű), 

antibiotikumot szedő, vagy fertőzés gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. 

A családban előforduló fertőző betegségről az intézményt értesíteni kell. 

 

5. 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 a telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a 

gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel növelve a mielőbbi gyógyulás 

esélyeit. 

 

6. Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak „Egészséges, közösségbe 

mehet” feliratú orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról 

folyamatosan kérjük a tájékoztatást. 

 

7. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradást másnap reggel 800 óráig közölje a kisgyermeknevelővel. A térítési díj 

elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni. 
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8. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A 

kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. 

 

9. Az intézményben napi 4 étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ez reggelit, tízórait, 

ebédet, uzsonnát tartalmaz. 

 

10.  A bölcsődei születésnapok és névnapok megünnepléséhez házi készítésű sütemények és 

Torták nem szolgálhatók fel, hivatkozva a közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. 

(X.23.) Eü-M BkM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 

11. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és 

egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde szakmai vezetőjét, vagy az intézmény 

vezetőjét, akik felvilágosítással és segítséggel szívesen állnak rendelkezésükre. 

 

12. 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. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermeknevelőjével előre 

egyeztessék. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek 

egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 

13. A bölcsőde által szervezett szülői értekezleteken, nyílt napokon a folyamatos 

kapcsolattartás és a gyermekek bölcsődei életének figyelemmel kisérése céljából 

lehetőleg minden szülő vegyen részt. 

 

14. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos! 

 

15. A nyári időszakban a karbantartási, festési, nagytakarítási munkálatok ideje alatt a 

bölcsőde zárva tart, a fenntartó által meghatározott ideig. 

 

16. A bölcsődében a Szülői Szervezet működik. Tagjai a bölcsődés gyermekek szüleinek 

képviselője, és az óvodás gyermekek szüleinek képviselői. 

  

17. Beszoktatás rendje:  

Bölcsődénkben két hetes időtartamot ölel fel a fokozatos anyás beszoktatás. 

Fontos szabály: Az édesanya más gyermek gondozásában és játékában nem vehet részt, 

valamint az édesanyának a beszoktatás ideje alatt mindig elérhetőnek kell lennie, akkor 

is, amikor nincs a bölcsődében. Egy időben egy vagy kettő gyermek beszoktatása 

történhet, két gyermek esetén időeltolással. 

 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 
1. ha a gyermek betöltötte a 3. életévét / és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez 

ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-én, 

2. ha a felvételt követően a szülő a gyermeke részére a bölcsődei ellátást egybefüggően 

15 napon át, bejelentés nélkül – igazolatlanul – nem veszi igénybe, 



Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 

Bölcsőde Házirend 

3 

 

3. ha az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 8 napon belül, 

4. ha a bölcsődeorvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható, 

5. ha magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, és erről a bölcsődeorvos 

a gyógypedagógus, gondozónő, szükség esetén pszichológus véleménye alapján 

szakvéleményt alakít ki. 

 

 

 

A Házirend egy példányát a szülő a bölcsődei ellátás igénybe vételekor kézhez kapja. 

 

A Házirend betartását köszönjük! 

 

 

 

 

Felsőtárkány, 2019. január 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 Holló Anita 

 intézményvezető 


