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HÁZIREND
A bölcsőde intézményvezetője: Vörös Gábor Zoltánné (mb.vezető)
(Távollétében: Ligeti Bettina helyettesíti.)
A bölcsődei ellátás,a gyermekek napközbeni alapellátásáról gondoskodik,illetve időszakos
gyermekfelügyeletet biztosít,szolgáltatást nyújtó intézmény. A gyermekek napközbeni
ellátását,nyugodt légkörben az életkori sajátosságaiknak megfelelő szocializálódást biztosít.
1997.évi XXXI. törvény 162.§ -a 1.bekezdése a Gyermekvédelemről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény hatályos jogszabályi rendelkezés alapján működik.
1. A bölcsőde naponta reggel 6.00-tól fogadja a gyermekeket.
Kérjük a gyermekekkel 7.30percig megérkezni szíveskedjenek.
8.00-kor reggelizünk kérjük ne zavarják meg,lehetőség szerint előtte megérkezni.
A gyermekek elvitele 12.00-kor lehetséges,vagy délután 15.00-tól- 17.30-ig.
Megkérjük a szülőket, hogy az ebéd és az uzsonna befejezését az öltözőben
szíveskedjenek megvárni,a napirend és a gyermekek megzavarása nélkül.
2. A bölcsődéből gyermeket csak szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el.
14 éves kor 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 ill. a gyermekeken lévő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
Minden ruhaneműt illetve tárgyat jellel ellátni szíveskedjenek.

4. 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 betegségekről a bölcsődét értesíteni kell.Ha gyermek gyógyszert illetve gyógyhatású
készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni a gyermeke gondozónőjét.
Gyógyszeres kezelést nem biztosíthatunk.
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 telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a hazaviteléről.
illetve orvosi ellátásról,ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit,illetve a tovább
fertőzés kockázatát csökkentve.
6. Betegsége miatt hiányzó gyermeket csak (Egészséges közösségbe mehet) igazolással
tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük
a tájékoztatást. Ezek az adatok bekerülnek a gyermek egészségügyi törzslapjába.
7. Az üzenő Füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
állapotára, akár a gyermek fejlődésére,vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
Kérjük a változások leírását,ez fontos lehet a gyermekre nézve.
8. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a
távolmaradást aznap reggel 8.00 óráig kérjük közölje a saját gondozónőjével,hogy
az étkezési térítési- díj elszámolásánál,a következő naptól figyelembe tudjuk venni a
a gyermek hiányzását. A hiányzásból érkező gyermek esetén előző nap reggel 8.00 óráig
kérjük jelezze a másnapi érkezést, ha ezt a szülő elmulasztja,nem tudjuk biztosítani
számára az ellátást. Bölcsődébe való részvétel a már beíratott gyermek számára
megkívánja a rendszerességet,saját rendjük és kialakított szokásaik vannak.
Kérem a lehetőségek szerint minél kevesebb legyen a hiányzott napok száma.
Fontosnak tartom megjegyezni a bölcsőde olyan mint intézmény szabály rendszer
alapján működik melyeket a szülő elfogad és aláír mikor a megállapodás
megkötetik,ennek figyelembe vételét illetve betartását kérjük.
9. A bölcsődében a gyermekek saját szociális helyzetüknek megfelelően a törvény által,
önkormányzati határozat alapján részesülhetnek kedvezményben,illetve rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, 328/2011.(XII.16) korm. rendelet . Személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások,gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról szóló rendelkezés szerint.
Illetve 1997.évi XXXI .trv. (Gyvt.)5§ pontjai alapján részesíthető támogatásban.
Bölcsődénkben napi négyszeri étkezés biztosított,ennek térítési díját
1.sz.mell15/2015.XI.25.….számú rendeletben határozta meg Vasad Község
Önkormányzat Képviselőtestülete. Gondozási díj megállapítása is ……… …számú
Önkormányzati határozat alapján történt. Amennyiben a szülőnek illetve törvényes
képviselőnek bármely térítési díj fizetése gondot okoz,kérjük jelezze az intézményvezető
felé. Kérjük a szülőket lehetőség szerint postai csekken illetve átutalással szíveskedjenek
rendezni. Térítési díj utólag kerül megállapításra étkezett napok alapján.

10. A bölcsőde egész területén Tilos a Dohányzás,illetve a szeszesital fogyasztás.
11. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen szíveskedjenek tárolni.
12. A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart.
A nyári fertőtlenítés (festés, karbantartási munkálatok)miatt legfeljebb két hét a
zárva tartás, fenntartó állapítja meg, melyről minden év március 01-ig tájékoztatjuk a
szülőket,melyet Vasad Község Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagy.
Évente két nevelés nélküli nap illetve a nyári zárva tartás és decemberi hónapban a két
ünnep közötti időszak tartozik bele.
13. Bölcsődénk fogad (SNI)sajátos nevelési igényű gyermekeket is ,illetve az igény
(szükség) szerinti (korai)fejlesztését javasoljuk,illetve védelembe vett gyermek esetében
indítványozzuk,az adott intézmény felé.
1991.évi LXIV. törvény és a 1997.évi gyermekvédelmi törvény,a gyermeket megillető
jogok alapján ,fontos megemlíteni a Jelzőrendszert.
Amely a gondozónők szakvéleménye illetve (védőnő,bölcsődeorvos)bevonásával
indítható folyamat, kizárólag a személyiségi jogok megóvását figyelembe véve történik.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
Jelen házirend a dolgozók elfogadásával,a szülői érdekképviselet egyetértésével,és a
fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
A házirend módosítását kezdeményezheti :
- a fenntartó (Vasad Község Önkormányzat Képviselő testülete)
- a dolgozói értekezlet
- bölcsődevezető
- szülői érdekképviselet
- jogszabályi kötelezettség

ZÁRADÉK
A bölcsőde szülői érdekképviselete a házirendben megfogalmazott szabályokat
a mai napon egyetértéssel elfogadta.

Kelt: Vasad, 2016.10.26.
……Vörös Gábor Zoltánné…
(mb.) bölcsődevezető

…Farkas Vizi Mónika..
érdek.k. vezető

A bölcsődei dolgozók egyetértéssel elfogadták a Házirendet,és a képviseletük
aláírásával hitelesíti.
…Ligeti Bettina…….
dolgozók képviselete

… Vörös Gábor Zoltánné……..
(mb.) bölcsődevezető

Az elfogadott Házirend felterjesztésének napja:
Kelt.: Vasad,…2016...év…10.hó…27…nap.

Dr.Csoba Beáta
jegyző
A Vasadi Bölcsőde Házirendjét a fenntartó önkormányzat 115/2016.10.27..számú
…2016.10.27.…… kelt határozatával jóváhagyta.

Kelt: Vasad, ……2016..év 10..hó…27 nap.

……Marton…József Zoltán….
fenntartó aláírása

