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HÁZIREND
A házirend célja
A házirend célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
bölcsődei részlegeinek általános, alapvető és egyéb szabályairól.

A házirend személyi és területi hatálya
A házirend vonatkozik minden személyre, aki az intézmény valamely bölcsődéjének, a területére lép.
(dolgozók, szülők, látogatók, tanulók stb.)
A házirend hatálya, az intézmény bölcsődéinek területére vonatkozik. Előírásait a bölcsődébe való
belépéstől annak elhagyásáig kell alkalmazni.

A házirend nyilvánossága
1./ A házirend, a szülői fórum jóváhagyásával lép érvénybe és a következő módosításáig
érvényes.
2./ A házirend tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:
 nyilvánosságra kell hozni,
 mindenki számára jól látható helyen kell kifüggeszteni,
 egy példányát át kell adni a gyermek szülőjének vagy törvényes
képviselőjének.

A házirend általános szabályai
Az általános szabályok alkalmazása minden bölcsődében tartózkodó felnőtt személyre vonatkozik.

1. Az intézmény területén TILOS:
1./ A bölcsőde területén (épület és udvar) valamint a bejárattól 5 méteres körzetben
dohányozni TILOS! (1999. évi XLII. Törvény a nem dohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól)
2./ a szeszesital fogyasztása,
3./ kábító és bódítószerek fogyasztása, tartása és árusítása,
4./ alkohol és kábító vagy bódítószer által befolyásolt állapotban való megjelenés és
tartózkodás.
5./ Házi állatot bevinni, (kivéve a vakvezető kutya).

2. Tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok
1./ A bölcsődének tűz és balesetvédelmi szabályok betartásával kell a feladatát végeznie
(intézményi Balesetvédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat szerint).
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2./ Tűz esetén az élet mentése az elsődleges cél, ezért az akkor keletkező esetleges anyagi
kárért felelősséget az intézmény nem tud vállalni.
3./ A menekülési útvonalakat mindenki számára egyértelműen kell megjelölni.
4./ Tűz esetén a lift használata tilos!
5./ A baleset és a tűz kialakulásának megakadályozása mindenki kötelessége.
6./ A bölcsőde eszközeit, berendezéseit, rendeltetésüknek megfelelően, és a balesetvédelmi
szabályok betartása mellett kell használni.
7./ A bölcsőde vagyonát érintő szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni a
kár okozója, vagy törvényes képviselője (gyermekek által okozott kár esetén megfizetésre
abban az esetben kötelezhető a szülő vagy a gondviselő, amennyiben a károkozás az ő
felügyelete alatt történik).
8./ A tűz és balesetveszélyt a bölcsődevezetőnek kell jelenteni, és gondoskodni kell annak
megszűntéről.
9./ A bejárati ajtót a gyermekek és a vagyontárgyak védelmének érdekében zárva kell tartani,
valamint használni kell, a kaputelefont.
10./ A liftet mindenki csak saját felelőssége mellett és a használati utasításnak megfelelően
használhatja. Esetleges meghibásodása esetén a liftben kiírtak szerint kell eljárni, és a
felelőst értesíteni (csak a felvonóval rendelkező bölcsődére értendő).

3. Tisztaságra vonatkozó szabályok
1./ Törekedni kell a bölcsőde és a berendezések, eszközök tisztaságának megőrzésére.
2./ A fertőzések elkerüléséről és terjedésük megakadályozásáról az érvényes szabályok
szerint kell gondoskodni.
3./ A bölcsődébe járó gyermekek babakocsiját a földszinti tárolóban kell elhelyezni, az,
átadókba, a fürdőszobákba, csoportszobákba, irodákba, emeletre felvinni tilos.
4./ Más babakocsira (kistestvér, sérült gyermek, látogató, stb.) vonatkozó tárolást, illetve
emeletre való felvitelét kivételesen a bölcsődevezető engedélyezheti.
5./ A csoportszobákban való tartózkodásra mindenki számára váltó cipő, vagy lábvédő
használata szükséges.
6./ Az átadókban vagy a bölcsőde egyéb helységeiben a gyermekek etetése nem
megengedett.
7./ A főzőkonyhákban csak engedéllyel és az előírt ruházatban szabad tartózkodni.

4. A bölcsődébe bevitt tárgyakkal kapcsolatos szabályok
1./ A gyermek napközbeni ellátásához szükséges meghatározott dolgokat a szülőnek kell
biztosítania, pl.: benti ruha, váltó ruha, cipő, tisztasági eszközök, kezdő csomag, stb.
2./ A bölcsőde, a csoportok átadó helységében minden gyermek számára jellel ellátott
szekrényt biztosít.
3./ A mindennapi szükséges ruhadarabokért, kiegészítőkért vagy az egyéb helyen elhelyezett
tárgyakért (pl. otthonról hozott játék) a bölcsőde nem tud felelősséget vállalni.
4./ A gyermek testére helyezett tárgyakért (nyaklánc, karkötő, fülbevaló) továbbá a
tárgyakból adódó balesetekért, az intézmény nem vállal felelősséget.
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5./ Az intézményben elhelyezett babakocsikért, azok tartalmáért és a szülők személyes
értéktárgyaiért a bölcsőde felelősséget nem vállal.
6./ A gyermekek öltöző szekrényeiben ételt és italt elhelyezni, tárolni tilos.
7./ A szülők által felügyelet nélkül hagyott személyes tárgyaikért a bölcsőde nem vállal
felelősséget.

5. A bölcsődébe érkezéssel és távozással kapcsolatos szabályok
1./ A bölcsőde nyitvatartási ideje:
hétfőtől - péntekig 6.00 - 18.00 óra.
Kivétel a Varázskert IX/1. és a Manólak IX/ 14. bölcsőde nyitvatartási ideje igény szerint:
hétfőtől - péntekig 6.00- 19.00 óra.
2./ A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart.
3./ A bölcsődék nyári karbantartása miatt 5 hétre változó időpontban bezárnak, melyet a
fenntartó állapít meg. A szülők írásos kérése alapján ügyeletet biztosítunk egy másik
nyitva tartó bölcsődében gyermeke számára (3 hét).
4./ Elvált vagy válófélben lévő szülők esetében csak a bírói ítélet szerint megállapított a
szülői felügyeletet gyakorló anya, vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs
ilyen írásos dokumentum, minkét szülő bármikor élhet ezzel a joggal.
5./ A bölcsőde naponta reggel 6.00 – 8.00 óráig, majd 8.30 - 10.00 óráig fogadja az érkező
gyermekeket.
Kérjük, hogy a reggeliző, uzsonnázó gyermekeket, a csoportok napirendjét, ne zavarják
érkezésükkel!
6./ A csoportok napirendjét a korosztály sajátosságai, és a szakmai elvek figyelembe
vételével a kisgyermeknevelők alakítják ki, és tájékoztatás céljából az átadókban
kifüggesztik.
7./ A bölcsődék általános napirendje:
Bölcsődébe érkezés, gyermekek bevétele:
6h- 8 h- ig, vagy 8.30 h -10 h - ig
reggeli:
8 h - 8.30 h- ig
a gyermekek folyadékkal való kínálása:
9.30h, 10.30h, ill. a nap folyamán többször
kötetlen foglalkozás, játék
9h-11h-ig
ebéd:
11.30h-12.15h-ig
alvás, pihenés:
12.15h-15h-ig
uzsonna:
15h- 15.30h-ig
szabad játéktevékenység, gyermekek elvitele: 15.30h-17.45h-ig
Kivétel a Varázskert IX/1. és a Manólak IX/14. bölcsődében
igény szerint gyermekek elvitele:
15.30h-18.45h-ig
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8./ A gyermekek hazaviteléről legkésőbb a bölcsőde zárása előtt negyedórával gondoskodni
kell a szülőnek.
9./ A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti
el. Ittas vagy kábítószer hatása alatt lévő felnőttnek, vagy 14 éven aluli személynek
gyermeket a bölcsőde nem adhat ki. A szülőkön kívül, csak a szülők által meghatalmazott
személy viheti el a gyermeket a bölcsődéből. (Írásos meghatalmazás)
10./ A bölcsőde, nevelés nélküli munkanapokon és a kormányrendelet által áthelyezett
munkanapokon, igényfelmérés után, az egyik kerületi intézményben ügyeletet
biztosít.(Pl.: Bölcsődék Napja, ledolgozó szombat)

6. Betegséggel kapcsolatos szabályok
1./ A bölcsődébe csak egészséges gyermeket fogad. A közösség érdekében lázas (37,5 C és
ennél magasabb hőmérsékletű), vagy antibiotikumot szedő, illetve fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja.(Pl.: szem- és fülgyulladás, bőrkiütés).
2./ A családban előforduló fertőző megbetegedést a szülő köteles az intézménynél
bejelenteni.
3./ Amennyiben a gyermek a bölcsődében betegszik meg, a kisgyermeknevelőnek
kötelessége értesíteni a szülőt, vagy törvényes képviselőjét, hozzátartozóit. Ehhez
szükség van a szülők elérhetőségére (munkahely, telefonszám).
4./ A kisgyermeknevelő köteles elsősegélyt nyújtani a gyermeknek és a szülő érkezéséig a
gyermek ápolását megkezdeni.
5./ A beteg gyermek az otthoni ápolása után egészségesen, csak 3 napnál nem régebbi, orvosi
igazolással hozható be a bölcsődébe.
6./ A gyermek gyógyszerérzékenységéről vagy ételérzékenységéről a szülő köteles
tájékoztatást adni, a kivizsgálás eredménye szerint szakorvos javaslatára vállaljuk a diéta
elkészítését.

7. Térítési díjra vonatkozó szabályok
1./ Az intézmény térítési díját Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
rendeletben határozza meg.
A bölcsődei alapellátás igénybevétele esetén étkezési térítési díjat nem kell fizetni a
vonatkozó jogszabály alapján három vagy több gyermek, tartósan beteg, fogyatékos
gyerek, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott jövedelem határ alatt.
2./ A 328/2011 (XII.29) Korm. rendelet értelmében a bejelentést követő naptól, a kötelezett a
távolmaradás idejére, mentesül az térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
Alapellátás esetén gondozási díjat nem kell fizetni.
3./ Térítési díj fizetésére köteles szolgáltatások:
 Időszakos gyermek felügyelet gondozási és étkezési díja,
 gyermek torna,
 házi gyermek felügyelet, melynek díjait a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata rendeletben határozza meg.
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4./ A díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy törvényes képviselő
köteles.
5./ A megállapított térítési díj összegének csökkentése, vagy elengedése az érvényes
jogszabályok szerint alakul.
6./ Az alapellátásban részt vevő gyermekek megállapított térítési díját minden hónap elején annak 10. napjáig -, a tárgyhónapra előre kell megfizetni. Az időpontról pontos
tájékoztatást a faliújságon található dokumentum ad.
7./ A pótbefizetésre minden hónap 15-én van lehetőség.
8./ Az időszakos ellátás és a házi gyermekfelügyelet díját utólag, az igénybevétel után kell
megfizetni.
9./ Ha a gyermek hiányzik, a térítési díjat abban az esetben is be kell fizetni. Amennyiben
túlfizetés keletkezik, az a következő hónapban kerül levonásra.
10./ Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy bármely ok miatt nem hozza a bölcsődébe, akkor
a távolmaradás okát 48 órán belül köteles bejelenteni.

8. Kapcsolattartással, és panaszjoggal kapcsolatos szabályok
1./ A gyermek érdekében a gyermekek átvétele és átadáskor a szülőnek és a
kisgyermeknevelőnek kötelessége a kölcsönös tájékoztatás az eltelt időszakban a
gyermekkel történt eseményekről.
2./ Az üzenő füzetbe a kisgyermeknevelők egy éves kor alatt havi, majd háromhavi
rendszerességgel adnak tájékoztatást a gyermek fejlődéséről.
3./ A kölcsönös tájékoztatás érdekében a szülők a gyermek ellátásával kapcsolatos
észrevételeket és a gyermekük fejlődéséről, állapotáról információt jegyezhetnek be az
üzenő füzetbe.
4./ Panasz esetén forduljanak szóban, vagy írásban a bölcsőde vezetőjéhez, majd – ha a
probléma nem oldódott meg – az intézmény vezetőjéhez.
5./ Amennyiben a szülő, vagy törvényes képviselő nem kap érdemi segítséget, akkor az
intézményben működő érdekképviseleti fórumhoz fordulhat, melynek szabályzatát a
házirend melléklete tartalmazza.
6./ A bölcsőde lehetőséget biztosít a családok és az intézmény kapcsolatának erősítésére a
családlátogatást, beszoktatást követően a napi találkozások, az üzenő füzetben történő
információ csere, valamint a szülői értekezletek, csoportmegbeszélések, és a közös
ünnepek alkalmával.
7./ A bölcsőde biztosítja a családoknak a bölcsőde életébe való betekintést, a
kisgyermeknevelővel előre megbeszélt időpontban, vagy szervezett nyílt nap keretében.
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A házirend annak aláírása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
A házirend hatályba lépésével a HÜB 155/2013. (VI. 26.) számú határozatával jóváhagyott házirend
hatályát veszti.

Budapest, 2016.

………………………………………..
Szülői érdekképviseleti fórum elnöke

……………………………
Egyesített bölcsődevezető
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