
 

 
VÁROSI BÖLCSŐDE 

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Eötvös utca 11-13. 

Telefon: 06-52-227-499  Mobil: 06-20-430-6758   

Email: info@varosibolcsode.hu; hb.varosibolcsode@gmail.com 

 

 

A házirend kiterjed a Városi Bölcsődébe felvett gyermekekre, a gyermekek szüleire és 

hozzátartozóikra. A Házirend sorozatos megszegése a gyermek ellátásának megszüntetését vonhatja 

maga után! Az Érdekképviseleti Fórum választmánya a bölcsődei Házirendet megtárgyalta és 

jóváhagyásra alkalmasnak találta. 

 

HÁZIREND 
 

1.) Bölcsődében a gyermek 20 hetes korától, 3 éves korának betöltéséig, illetve annak a nevelési 

évnek augusztus 31.-éig látható el, amelyben 3. életévét betölti. Az alapellátáson túl, integrált 

csoportban biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, 

amennyiben rendelkeznek a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével. 

2.) Bölcsőde nyitva tartása: munkanapokon hétfőtől – péntekig 07:00 – 17:00 óráig. 

3.) Reggel 08:15-ig fogadjuk folyamatosan az érkező gyermekeket. 

Kérjük, hogy átadás előtt gyermekeiket tegyék tisztába, pisiltessék meg és szappannal mossák 

meg a kezüket. Kérjük, hogy 08:15-08:50 perc között ne zavarják a reggeliztetést, így 

biztosítva a gyermekek biztonságos és nyugodt étkezését. 08:50 perc után is fogadjuk a 

gyermekeket, de reggelit már nem tudunk biztosítani. Ugyan ez vonatkozik a délutáni 

időszakra is, 15:00 és 15:45 között kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekek 

uzsonnáztatási idejét ne szakítsák félbe. A gyermekek hazaviteléről 17:00 óráig 

szíveskedjenek gondoskodni. 

4.) A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 

14 éves kor alatti kiskorú a feladattal nem bízható meg. A bölcsőde ittas, vagy módosult 

tudatállapotú, illetve olyan személynek gyermeket nem ad át, aki a kisgyermeknevelő 

megítélése szerint nem tud felelősséget vállalni a gyermekért. 

5.) A gyermek reggeli átadása előtt, illetve a délutáni átvétele után a szülő vagy az általa 

megbízott személy felelőssége a gyermek egészségének védelme és a szülő felel a gyermek 

viselkedéséért a bölcsőde teljes területén. 

6.) Kérjük a szülőket, hogy érkezéskor és távozáskor a gyermekek rendeltetésszerűen használják 

a külső és belső berendezéseket és lehetőség szerint ne használják az udvari játékokat. 

Érkezéskor és távozáskor csak az arra kijelölt bejárati ajtókat használják és az épület egyéb 

bejáratait (gazdasági bejáró az udvaron illetve teraszra nyíló ajtók) ne használják.  

7.) A csoportszobákba belépni csak utcai cipő nélkül, vagy a cipőre húzott lábzsákkal szabad! 

8.) A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas /37,5 

C és ennél magasabb hőmérsékletű/, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a 

bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni 

kell. Bölcsődében antibiotikumot és egyéb gyógyszert, vitamint nem áll módunkban beadni 

így ezek behozatala tilos. Krónikus vagy különleges betegség (cukorbetegség, lázgörcs, 

epilepszia…..) esetén a vezetővel való egyeztetés szükséges a gyógyszer bölcsődében történő 

beadásához.  

A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét a felvétel 

során. 3 napnál hosszabb hiányzás után a gyermeket a bölcsőde csak a házi gyermekorvos 

által adott igazolás alapján tudja újra fogadni, kivéve, ha a szülő egyéb okból előre jelzi a 

hiányzást. 

9.) Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő 

értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges azon telefonszám 

megadása, amin a szülő napközben bármikor elérhető. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb 
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gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a 

mielőbbi gyógyulás esélyeit. 

10.) Ha a gyermek, betegség vagy más ok miatt nem jön bölcsődébe, a távolmaradást a szülőnek 

előző nap 12 óráig jelentenie kell, az étkezésrendelés miatt. Az időben be nem jelentett 

hiányzás első napjára a térítési díjat nem áll módunkban visszatéríteni, de az étel ezen a napon 

átvehető 11:15 – 11:40-ig az épület földszinti aulájában. 

11.) Betegség okozta hiányzás után a bölcsőde, a gyermeket a kezelőorvos által adott igazolás 

alapján veheti vissza. A gyermek bölcsődébe való visszatérését, kizárólag a 227-499-es 

számon, előző nap 12:00 óráig jelezni kell, egyébként az étkeztetést tekintve következő 

napra vonatkozóan a változást nem tudjuk figyelembe venni, a gyermeket másnap nem tudjuk 

fogadni!  

12.) A szülő a térítési díjat pontosan az előre jelzett napon köteles befizetni a díjat akkor is be 

kell fizetni, ha a gyermek hiányzik. 

13.) A gyerekek biztonsága érdekében, az udvari ajtón lévő biztonsági zárat minden esetben 

kötelező ráfordítani. 

14.) A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. A szülő 

a gyermek ruháit és cipőjét névvel vagy jellel lássa el. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb 

dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, ill. a gyermeken lévő, vagy 

behozott tárgyakért (pl. játék, fülbevaló) felelősséget vállalni nem tudunk. Közegészségügyi 

szempontból a bölcsődébe élelmiszert, tortát, süteményt behozni, a gyermek szekrényében 

tárolni tilos!  Kérjük, a gyerekek az öltözőben ne étkezzenek! 

15.) A családi füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 

állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményeire vonatkoznak. 

16.) A szülő köteles a munkahelye, mobiltelefonja (illetve ahol napközben elérhető) 

telefonszámát megadni, valamint a telefonszámban történő változást közölni a csoportos 

kisgyermeknevelőkkel.  

17.) A szülő köteles jelenteni a GDPR adatlapon valamint a törzslapon leadott adatokban történő 

módosítást a változást követő 8 napon belül. 

18.) Az intézményben érdekképviseleti fórum működik, amelyben a szülők, dolgozók és a 

fenntartó képviselői vesznek részt. Feladata az ellátott gyermekek érdekeinek képviselete.  

Az Érdekképviseleti Fórumnál panasszal élhet a gyermek szülője vagy törvényes képviselője, 

valamint a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek.  

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak elérhetőségéről felvilágosítással szolgálunk a 

hirdetőtáblán. 

19.) A bölcsőde minden évben 5 hétre bezár, nyáron a nagytakarítási, karbantartási munkálatok 

elvégzése végett, valamint karácsony és újév közötti munkanapokon. A bölcsőde ezen 

időpontokat előzőleg egyezteti a fenntartóval. A szülőket erről minden év február 15-éig 

tájékoztatjuk az egységek hirdető tábláin. 

20.) Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek személyiség jogainak védelme érdekében a 

bölcsőde területén csak úgy lehet fényképet, vagy videó felvételt készíteni, ha azon csak a 

saját gyermeke szerepel. Amennyiben a saját gyermekén kívül más gyermekek is szerepelnek 

a képen, illetve a videó felvételen, akkor azt csak az érintett szülők hozzájárulásával 

jelenítheti meg közösségi oldalakon, egyéb esetben tilos! 

21.) A bölcsőde területén tilos a dohányzás! 

 

A házirendben nem szabályozott kérdésekben az intézmény vezetője törvényi keretek 

figyelembevételével dönt.  

 

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK! 

 

Hajdúböszörmény, 2021. 03. 01.  Bodó Erzsébet 

 bölcsődevezető 


