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Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
OM azonosító: 031416
Az intézmény székhelye: 3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a
Az intézmény telefon és fax száma: 06-37/387-361
Email címe:
Fenntartó: Petőfibánya település Önkormányzata
3023 Petőfibánya Bánya u 3.
Az óvoda vezetőjének neve: Martinkovics Sándorné
Elérhetőség: 0637/387-361
Vezető helyettesének neve: Szabó Andrea
Elérhetőség: 0637/387-152
Élelmezés vezető neve: Baksyné Pásztor Márta
Elérhetőség: 0637/587-070
Az óvoda gyermekorvosának neve: Dr. Laczkó Katalin
Az óvoda védőnőjének neve: Városi Marianna
Az óvoda jogállása:
Többcélú közös igazgatású önállóan működő
költségvetési intézmény
Az óvoda alapító okiratának száma, kelte:
A Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Mini Manó Óvoda
186/1993.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozatával megállapított Alapító
Okiratának 30/2010.(IV.14.) számú határozatával hagyta jóvá. PB/985-3/2018 számú
Alapító Okirat értelmében 2018. szeptember 1-től bölcsőde csoport kerül kialakításra.
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata jelen formájában egységes
szerkezetű.
Az alapító okiratban rögzített gyermeklétszám: 100 fő
Az engedélyező szerv:

Petőfibánya Önkormányzat

Törvényi háttér:
Az óvoda működését meghatározó dokumentumok:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról, valamint a
fenntartói, intézményi szintű rendeletek, rendelkezések és dokumentumok.
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Az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, Helyi Nevelési Program,
Belső ellenőrzési szabályzata.
1991. évi LXIV tv. A gyermekek jogairól
1993.évi III. tv. A szociális igazgatásról és ellátásokról
15/ 1998.(IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
A házirend a nevelőtestület döntése alapján és a Szülők Közösségének jóváhagyásával
készült.
A házirend hatálya
Az intézménybe érkezéstől az egész területére érvényes (udvar, épület). Továbbá kiterjed az
intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén
kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre.(séták, kirándulások színházlátogatások,
stb.)
A házirend személyi hatálya kiterjed az (2-2,5 éves), óvodás gyermekre, pedagógusokra,
egyéb közalkalmazottakra, az intézményben munkát ellátó alkalmazottakra és a gyermekek
törvényes képviselőikre.
A gyermekek nagyobb csoportja:
Az óvodai élet szervezéséből adódó kérdések eldöntésénél, érdekeik képviseletekor, a
gyermekek nagyobb csoportjának tekintjük az óvodába járó gyermekek létszámának 70%-át.
A házirend célja,
A házirend célja, elsődleges feladata, azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a
meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyermekek és szüleik
jogaival és kötelességeivel. Továbbá a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos
rendelkezéseket állapítja meg.

BEVEZETÉS :
Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai és bölcsődei életrendjével kapcsolatos
rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt,
kiegyensúlyozott óvodai, bölcsődei gondozást-nevelést.
Óvodai nevelőmunkánkkal az általános emberi, erkölcsi és közösségfejlesztő értékek
megalapozását kívánjuk megkezdeni: kulturált viselkedés, egészséges életmód, személyi és
környezeti esztétikum megteremtése, becsületesség, lelkiismeretesség, udvariasság, egymás
tisztelete, elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy a család és az óvoda sikeres együttnevelése
érdekében a szülői házban is ezeket az értékeket erősítsék gyermekeikben.
Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok
keretében folyik, amin érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek a bölcsődés gyerekek is.
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1. Az óvodai élet rendje (20/2012. EMMI rendelet 3. §.)
Az óvoda egész éven át, folyamatosan üzemel.
1.1. A nevelési év szeptember 01.-től, következő év augusztus 31.-ig tart.
A nevelési év két szakaszból áll:
szeptember 1 – május 31.-ig intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés,
június- augusztus 31.-ig nyári élet
A nyári időszakban a csoportokat összevontan működtetjük. A fenntartó döntése alapján, a
nyár folyamán, az intézmény 4 hétig, minden nevelési év július hónapjában zárva tart.
A zárás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.
Téli időszakban, karácsony és szilveszter között zárva tartunk, a zárás idejéről november 15ig tájékoztatjuk a szülőket.
1.2. Napi nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig 6 – 16.30 óráig
Minden reggel 06 – 07 óráig közös gyülekező a kijelölt csoportban.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Az épületben a nyitva tartáson kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni.
Óvodai csoportok száma: 4
Férőhely száma: 100 fő
A csoportszervezési formák: vegyes életkorú csoportok /Maci, Süni, Katica, Méhecske/

2. A napirend kialakításának szempontjai
2.1. Az óvodai napirend kétféle, mely a csoportnaplókban megtalálható.
A nevelési év napirendje
A nyári élet rendje
A logopédiai foglalkozások rendje, a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek habilitációs és
rehabilitációs fejlesztését szolgáló foglalkozások rendje az adott csoportokban található.
2.2. A napirenden belül legtöbb időt a játék kapja.
Tavasztól őszig naponta minél több időt tartózkodnak a szabad levegőn a
gyermekek,hűvösebb idő esetén a levegőzés időtartamát csökkentjük.
A napirend rugalmasan alakul az egyes tevékenységek időigényéhez, a gyermeki tevékenység
fejlődéséhez, az évszakokhoz és a váratlan eseményekhez.
2.3. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 8.30- 12
ig tartó időszakban zajlanak. A gyermekcsoportok napirendjét helyi nevelési
programunk, illetve a csoportnapló tartalmazza, amelyről tájékoztatást szülői
értekezleten, fogadóórán adunk

3. Nevelés nélküli munkanapok
Az óvodai rendkívüli szünetről a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 30. §-a, és
a 20/2012. EMMI rendelet 13/A§-a rendelkezik.
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Ennek alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított továbbképzések
szervezésére.
Ebből
az
5
napból
kettőt
az
iskolai
szünet
idején
szervezünk.
A nevelés nélküli napokról a tanév elején tájékoztatjuk a szülőket.

4. Jogosultság az óvoda igénybevételére
A harmadik életévtől - a közoktatási törvény 24. § (1) szerint 2 és fél év - az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a
gyermek 6. évét betölti, de legfeljebb 8 éves korig. (Abban az évben, amelyben a gyermek a
hetedik életévét betölti, abban az esetben kezdhet újabb tanévet, ha augusztus 31.
után született, és a Pedagógiai Szolgáltató, vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottság
javasolja.

5. Az óvodai beiratkozás, óvodai felvétel, csoportváltás rendje
5.1. A beiratkozás és a felvétel az egész nevelési évben folyamatosan történik.
Szervezett és meghirdetett beiratkozás minden év április hónapjában van, melyről hirdetmény
útján tájékoztatjuk a szülőket.
Elsősorban a körzetben lakó és az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleményével rendelkező gyermekeket helyezzük el. (akinek a bizottság ezt az óvodát
jelölte ki).
Felvételi körzetünk: Petőfibánya település
A településen lakó gyermek szabad férőhely esetén kötelezően felvételt nyer óvodánkba.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
5.2. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét a jogszabályban meghatározott feltételek megléte és férőhely
esetén kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik. A gyermek felvételét, átvételét nevelési év közben is lehet
kérni, amennyiben van szabad férőhely óvodánkban.
5.3. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény alapján / 24.§ 3.
bekezdés/ köteles óvodába járni. A kötelező felvételt biztosító óvoda- ha a gyermek
betöltötte a harmadik életévét- nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek,
továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának
igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
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5.4. Az engedélyezett maximális gyermeklétszám kitöltéséig az óvoda, vezetőjének
egyedi döntései alapján, más települések közigazgatási területéről is fogadhat
gyermeket a hatályos jogszabályok szerint.
5.5. Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető
dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
5.6. Csoportból más csoportba történő áthelyezés a gyermek életkorától, egyéni
fejlettségétől és a másik csoportban található szabad férőhelyek számától függ,
amelyről - szülői kívánságok figyelembe vételével- az óvodavezető dönt.
5.7. A felvételre jelentkezéshez szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ
kártyája, a szülő személyi igazolványa.

6. Egészségügyi szabályok
6.1. A gyermekek óvodai egészségügyi ellátását gyermekorvos és védőnő végzi,
amelynek során időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát és a
következő szűrővizsgálatot végzik:
Bölcsődés korú gyermekek esetében a gyermekorvos, ill. a védőnő havi rendszerességgel
végez szűrő vizsgálatot.
Évente valamennyi korcsoportban:
általános vizsgálat
fogászati vizsgálat
Beiskolázás előtt:
általános állapot vizsgálata
szemészeti vizsgálat
hallásvizsgálat
6.2. Beteg, lázas, köhögő, vagy még lábadozó gyermek nem jöhet az intézménybe, mert itt
csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben napközben észleljük a
betegséget, a gyermeket elkülönítjük, és a szülőt értesítjük. A gyermek gyógyulásáról
a szülő orvosi igazolást köteles hozni.
6.3. Gyógyszert az óvodába behozni nem lehet, kivéve tartós betegség (allergia, asztma).
6.4. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az
ANTSZ. felé, és fertőtlenítő takarítást végez.

7. Családlátogatások:
A gyermekek megismerése és a befogadás megkönnyítése érdekében, az óvodapedagógusok
előre egyeztetett időpontban meglátogatják a családban a gyermeket.
A további látogatások rendje az éves munkatervben történik rögzítésre.
A tapasztalatokról a pedagógus feljegyzést készít.
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8. Fogadó órák:
Az óvoda vezetőjének fogadó órája: előzetes időpont egyeztetéssel
Az óvoda vezető helyettes fogadó órája: előzetes időpont egyeztetéssel
Óvónők fogadó órája: az intézmény éves munkatervében rögzített időpontban.

9. Befogadás:
Az új gyermekek befogadását segítjük anyás beszoktatás lehetőségének megajánlásával,
melyet a gyermek rendszeres óvodába járása előtti időszakban, a délelőtti, délutáni játék
idején vehetnek igénybe a szülők.
Ezeket az időpontokat a szülő egyezteti az óvónővel, aki minden szempont
figyelembevételével
határozza
ezt
meg.
A csoportszobában, mosdóban higiéniai okok miatt szülő csak váltócipőben és az óvodában
elfogadott magatartási szabályok szerint tartózkodhat.

10.Tankötelezettség
10.1. A köznevelési törvény 8.§ (1.pontja) értelmében, abban az évben, amikor betölti az
3. életévét, a nevelési év első napjától (09. 01.) óvodakötelessé válik, mely szerint
napi 4 órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A 3. életévét betöltött
gyermek rendszertelen óvodába járását az óvodavezető az illetékes jegyzőnek köteles
jelenteni, további intézkedés céljából.

11.Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje
11.1. A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek, jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
11.2. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
12.Iskolakötelezettség
12.1. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelessé válik
legkorábban abban az évben, amelyben hatodik, legkésőbb amikor a nyolcadik
életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet augusztus 31. napjáig betölti -,
megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
12.2. Kivételes esetben további egy évig felmenthető a gyermek az iskolakötelezettség
alól, melyet a Nkt. 24§ (5) szabályoz. (sajátos nevelési igényű gyermek)
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12.3. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a 6. életévét december
31. napjáig tölti be. Az óvoda SZAKVÉLEMÉNYT állít ki, mellyel a szülő köteles
beíratni gyermekét az iskolába.
12.4. Az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda szakvéleménye
alapján.
12.5. A szakértői véleménnyel óvodánkba járó sajátos nevelési igényű gyermek
iskolaérettségi vizsgálatát, mindenkor a sajátos nevelési igénynek megfelelő szakértői
bizottság végzi.
12.6. Annak a gyermeknek, aki 3. életévét betölti, legalább napi 4 órában kötelező részt
vennie óvodai foglalkozásokon.
12.7. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe
sem, Petőfibánya Jegyzője felszólítja a szülőt kötelezettségének teljesítésére.

13.Távolmaradás igazolása, szabályai
13.1. A szülőnek be kell jelenteni, ha gyermeke valamilyen okból, távol marad az
óvodától.
13.2. A három munkanapnál hosszabb távollétet az óvodavezetőnek írásban kell
bejelenteni.
13.3. Betegség esetén, illetve, ha a szülő más okból nem jelzi előre a hiányzást, kizárólag
orvosi igazolással jöhet óvodába újra a gyermek.
13.4. Az egészséges gyermek hiányzását előzetes bejelentés alapján, indokolt esetben az
óvodavezető engedélyezheti.

14.Intézkedés igazolatlan távollét esetén
14.1. Meghatározott esetekben a szülőt kötelezzük, hogy gyermekét járassa óvodába (5.
életév)
14.2. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából 10 napnál többet van
távol igazolatlanul, és az óvodavezető kétszer felszólította. (kivétel: hátrányos
helyzet, tanköteles kor)
14.3. Az óvodából történő kiiratkozást az óvodavezetőnél írásban be kell jelenteni. (pl.
költözés)

15.Intézményi étkeztetés:
Az intézmény, térítés ellenében napi háromszori étkezést biztosít. (tízórai, ebéd, uzsonna)
Az ételt saját konyhán készítjük. A Petőfi Sándor utcai csoportunkba az ételt a konyhánkról
szállítják, az épület csak tálalókonyhával rendelkezik.
Az óvoda ételmintát vesz, és tárol 48 óráig.
Intézményünkben van lehetőség speciális étkezési igények kielégítésére. (orvosi igazolás
alapján)
Az étkezések ideje:
Az óvodai napirend szerint
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Tízórai: 7,30 – 8.30-ig folyamatos
Ebéd: 12.30 - 12.15
Uzsonna: 14.40 – 15.00
15.1. Térítési díjak
15.1.1. Kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
2015. Szeptember 1-től térítésmenetes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek
 tartósan beteg vagy fogyatékos
 három vagy több gyermekes családban él
 szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér 130%-át
 nevelésbe vett gyermek
Igényt nyújthat be:
 az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes
gyermekétkeztetést)
 az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja
 a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek
gyermekotthonban nevelkedik a gyermekotthon vezetője.
Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről
igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet
 a beíratáskor,
 az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
 a normatív kedvezmények megváltozásakor.

és

azok

Étkezési térítési díj- kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások:
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló
328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti NYILATKOZAT-tal
(továbbiakban NYILATKOZAT)
 Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermeknél:
NYILATKOZAT+Hatósági döntésről szóló érvényes határozat.
 Olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek:NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás
 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás+az
emelt összegű családi pótlékról MÁK igazolás.
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Három vagy több gyermeket nevelnek a családban: NYILATKOZAT
A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér 130%-át: NYILATKOZAT (328/2011 Kormányrendelet 6. sz.
melléklet)

Az étkezési kedvezményekhez szükséges igazolásokat minden nevelési év elején le kell adni!
A nyilatkozaton szereplő dátumot követő naptól válik térítés mentessé az étkezés.
15.2. Ételallergiás gyermek
Amennyiben a gyermek olyan diétára szorul, amelynek az elkészítését a főzőkonyha nem
tudja vállalni, úgy az ételt az ilyen engedéllyel rendelkező, az intézménnyel szállítási
szerződésben álló főzőkonyháról szállítjuk. Az ehhez szükséges szakorvosi igazolást a szülő
köteles benyújtani. A szülőnek kell gondoskodni a lejárt igazolások megújításáról.
15.3. Étkezés lemondása, igénylése
15.3.1. Hiányzás esetén az étkezés lemondható előző nap 12 óráig telefonon vagy
személyesen.
A bejelentés 24 óra múlva lép életbe és a következő befizetéskor írható jóvá. Be
nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat
igényt. Az aznapi ebéd az óvoda konyhájáról elvihető.
15.3.2. A csoportvezető naponta 8 óra 30 perckor leadja az óvodai gyermek létszámot
az élelmezésvezetőnek. Annak érdekében, hogy a gyermek étkeztetésben vegyen
részt, a szülő eddig az időpontig behozza a gyermeket az óvodába, vagy
hiányzásáról tájékoztatást ad az óvónőnek, vagy élelmezésvezetőnek. / telefonon,
személyesen/
15.3.3. Hiányzást követően az érkezést a megelőző napon be kell jelenteni.
Az óvodapedagógusnál igazolt hiányzás nem jelenti az étkezés lemondását, vagy
megrendelését, azt a szülőnek külön kell kérni.

15.4. Étkezéssel kapcsolatos szabályok:
15.4.1. Az óvodába a gyermekek csak a konyha által küldött élelmiszereket
fogyaszthat.
Kivétel ez alól az óvodában tartott ünnepek, rendezvények gyümölcs-zöldség
napok.
15.4.2. A gyermek óvodába érkezéskor cukorkát, csokoládét, rágógumit, egyéb
édességet és uzsonnát, üdítőt saját célra ne hozzon, a szülő gyermeke személyes
holmijába ne tegyen.
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16.A gyermek jogai ((Nkt. 45-46. §)


A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék, oktassák.
 Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játék, levegőztetés,
pihenőidő, étkezés, testmozgás).
 Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig
pedagógus/kisgyermeknevelő felügyelete alatt ál.
 A gyerekek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében
nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide
tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is.
 A gyerekeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A
gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett
ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, s
életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon
segítségért.
 Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásnak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).
 A gyerekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik,
mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell
megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.
 A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magán élethez való jogát az
óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem
veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi
épségét.
Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.
 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben
részesülhet.
 A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök),
berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen
használhatja, arra vigyáznia kell.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak
szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben
tartásában.

17.A szülő jogai (Nkt.72.§)



A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi magán).
A szülő joga, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában
tartózkodási helyén óvodai neveléshez szükséges feltételeket a településen
megteremtsék. A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik.
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A felvételről az óvodavezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kötelező
felvételt biztosító óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt
biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben:
 ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű,
 ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§- a
szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére
 ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte
 ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte
 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai
programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési
szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend
egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni.
 Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletesen és
érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon.
 Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhet.
 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól
tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót.
 A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet
képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

18.A szülő kötelességei


A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéshez szükséges feltételekről.
 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járatását hátrányos helyzetű
gyerek esetén három éves kortól
 A köznevelési törvény 8.§ (1.pontja) értelmében, abban az évben, amikor betölti az 3.
életévét, a nevelési év első napjától (09. 01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi 4
órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A 3. életévét betöltött gyermek
rendszertelen óvodába járását az óvodavezető az illetékes jegyzőnek köteles jelenteni,
további intézkedés céljából
A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése,
befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt.
 Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda
igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.
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Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását.
 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, részükre
az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
 Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai
szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése
érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása(logopédia, mozgásnevelés).
 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
A gyermekek fejlődése érdekében, az együttműködés az óvodapedagógusok és a szülők
folyamatos, egyenrangú partneri viszonyán alapul.

19.A kapcsolattartás szervezeti formái
19.1. A szülők tájékoztatása, a gyermek értékelésének rendje
19.1.1. A szülőket faliújságon és szülői értekezleteken, a települési önkormányzat
honlapján, valamint a csoportok által üzemeltetett zárt informatikai felületen
tájékoztatjuk az óvodai programokról és a közérdekű információkról.
19.1.2. A szülők képviseletére a tagintézményekben működő szülői szervezetek
jogosultak. Az óvodai nevelés és a családi nevelés összehangolását
intézményünkben a Szülői Szervezet segíti, csoportonként 2fő, óvodaszinten 8
szülő. Ez a választmány képviseli a szülők összességének, a gyermekek nagyobb
csoportjának érdekeit, és figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.
19.1.3. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet
képviselője tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, vezető helyettestől, illetve az
ilyen ügyek tárgyalásakor, a döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi
értekezleten.
19.1.4. A szülők gyermekeikről a következő fórumokon kaphatnak tájékoztatást az
óvónőktől:
 Betekintési lehetőség, az óvoda alapdokumentumaiba – HOP, SZMSZ, Házirend.
 Folyamatos tájékoztatás a csoportos és központi faliújságokon
 Szülői értekezletek, fogadóórák
 Nyílt napok, közös rendezvények, programok
19.1.5. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az
óvodavezető és vezető helyettes, a logopédus adhat.
Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek
tájékoztatást. Nap közben rövid tájékoztatásra van csak lehetőségünk, mert az
óvodapedagógusoknak a rábízott gyermekekkel kell elsődlegesen foglalkozniuk.
A kölcsönös tájékoztatás érdekében kérjük, hogy a személyes adatok, telefonszámok
változását jelezzék az óvodapedagógusoknak.
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19.1.6. Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek egyéni fejlődését folyamatosan
nyomon követjük, aktuális fejlettségüket az erre a célra kidolgozott
elektronikusan vezetett mérőlapokon regisztráljuk. Ezekről tájékoztatást fogadó
órákon lehet kérni.
19.1.7. A gyermekekről készült összegzett, szöveges tapasztalatokat az elektronikusan
vezetett csoportnaplóban a szülő tan évente két alkalommal megtekintheti. A
tudomásul vételét aláírásával igazolja.
19.1.8. A szülőkre és gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik
emberi jogaik és méltóságuk tiszteletben tartásának kötelezettsége.
19.1.9. Az intézmény minden alkalmazottja közfeladatot ellátó személy, így
büntetőjogi védelem alatt áll.
19.2. Jogorvoslati jog érvényesülése:
A szülő első jogorvoslatát az intézményvezetőnél teheti meg. Ha 30 napon belül érdemi
választ nem kap, az intézmény vezetőjéhez fordulhat. Újabb 30 nap eltelte után az
intézmény fenntartójához nyújthat be jogorvoslatot. Részletes szabályok az intézmény
SZMSZ-ében találhatók.
19.3. Konfliktus az óvodában:
19.3.1. Gyermek – gyermek közötti konfliktus tisztázása és megoldásának elősegítése
óvodapedagógusi feladat (kérjük a Kedves Szülőket, hogy ne ön bíráskodjanak!)
19.3.2. Szülő – óvodapedagógus/dolgozó közötti konfliktust elsősorban az adott
helyen, az adott személlyel kell megpróbálni tisztázni. Sikertelenség esetén az
intézményvezető segítségét kell kérni.

20.Gyermekvédelem
Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége,
azonban feladatunk az óvodánkba járó gyermekek jogainak érvényesítése és védelme. A
gyermekvédelem minden dolgozó alapvető kötelezettsége, de ezt a tevékenységet
intézményünknél gyermekvédelmi felelős is segíti. Neve, csoportbeosztása a faliújságon
megtalálható.

21.Intézményi szabályozás
A szabályokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Munkavédelmi és
Balesetvédelmi, Tűzvédelmi Szabályzat, az éves Munkaterv, a csoportok éves nevelési
és balesetvédelmi terve tartalmazza.
21.1. Az óvodában előforduló balesetek esetén történő eljárás:
 A gyermeket azonnali elsősegélyben részesítjük
 Az esetet azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek
 Minden balesetről feljegyzés készül, melyet a szülő elolvasás után aláír
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A sérülés súlyosságától függően további intézkedéseket teszünk szülőt értesítjük
telefonon a gyermek állapota szerint, orvost, mentőt hívunk, orvoshoz visszük
 A súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülésekről Baleseti Jegyzőkönyvet állítunk ki
21.2. Szabályok, melyeket az óvodában tartózkodó személyeknek a balesetvédelem
érdekében be kell tartaniuk:
21.2.1. Az épületben való közlekedés során a biztonságos közlekedés szabályait be
kell tartani/tartatni (folyosón, lépcsőn futni, bútorokról leugrani, korlátra
felmászni nem szabad)
21.2.2. Az óvodai élet balesetmegőrző előírásai a testvérgyermekre is vonatkoznak,
azok betartatását kérjük a szülőktől.
21.2.3. A gyermekekre várakozni a folyosón lehet
21.2.4. A mosdóba, csoportszobába egészségügyi okokból szülő/hozzátartozó nem
tartózkodhat. Kivéve rendezvény, nyílt nap, szülős befogadás – ekkor váltócipőt
kell használni.
21.2.5. Az óvodai tornaszereket, udvari játékokat csak pedagógus felügyeletével
használhatják a gyermekek
21.2.6. Az óvoda területére élő állatot behozni tilos!
21.2.7. Az önkiszolgáló munka balesetveszélyt rejtő tevékenységeit csak felnőtt
jelenlétében végezhetik a gyerekek.
21.2.8. A gyermekek az óvoda épületét egyedül semmilyen körülmények között nem
hagyhatják el, a gyermeket haza csak írásos szülői kérelem alapján engedheti el
az óvónő.
21.2.9. A gyermekek kötelesek a szobában, illetve a szabadban egyaránt az
óvodapedagógus, dajka, útmutatása alapján vigyázni saját és társaik testi
épségére.
21.2.10. Az óvodapedagógus a reá bízott csoportot felügyelet nélkül soha nem
hagyhatja
21.2.11. A gyermekek biztonsága érdekében az ajtókat, kapukat zárni kell. Az óvoda
ajtaja naponta 6.00 – 8.00-ig, 12.15-12.45-ig, 15.00 – 16.30-ig van nyitva.
Minden más időpontban csengetéssel lehet jelezni a belépési szándékot.
21.3. A gyermekek ruházatával kapcsolatos szabályozás
21.3.1. Az intézménybe ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők. A gyermek
öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjen. Váltóruházatról
(alsó nemű, benti cipő) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket egyenként jellel
vagy névvel kell ellátni. Váltócipőnek papucsot nem fogadunk el, csak olyan
cipőt, mely fogja a gyermek lábát.
21.3.2. A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel két gyermek
használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb
holmikat lehet tárolni a szekrényekben.
21.3.3. Az óvodában nyakláncot, gyűrűt a gyermekek nem hordhatnak.
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21.4. Vallási, nemzeti, etnikai joggyakorlás:
21.4.1. A gyermek, a szülő és az alkalmazott nem késztethető lelkiismereti,
világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására.
21.4.2. A gyermeket, a szülőt és az alkalmazottat nem érheti hátrány világnézeti,
lelkiismereti, politikai, nemzeti hovatartozása, társadalmi származása, vagyoni és
jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya, vagy korlátozottsága,
születési, vagy egyéb helyzete és meggyőződése miatt.
21.4.3. Intézményünkben lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek az egyházi jogi
személy által szervezett hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi
személy a hit és vallásoktatást óvodában a szülők igénye szerint,
óvodapedagógus közreműködésével szervezheti. A hitoktatás az óvoda
nyitvatartási idejében az óvodai foglakozási időn kívül szervezhető.
21.5. Egyéb szabályok
21.5.1. Az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!
21.5.2. Az óvoda egész területén TILOS AZ ALKOHOL FOGYASZTÁS!
21.5.3. Az óvodába érkezést, távozást az óvodapedagógusnak jelezni kell. Csak az
óvodapedagógusnak átadott gyermekekért vállalunk felelősséget! Távozáskor, ha
a szülő/hozzátartozó átvette a gyermeket további felelősség őt terheli.
21.5.4. A szülő csak írásban kérheti általa megjelölt személynek a gyermek kiadását.
Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő
írásbeli kérelme alapján adható ki.
21.5.5. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek 6 éves
kortól egyedül hazaengedhető legyen.
21.5.6. Amennyiben a gyermekért óvodazárásig a szülő nem jelenik meg, az érte
felelős óvónő felel a gyermek otthonába történő eljuttatásáért. Kétszeri
megtörténte után a jegyzőnek jelezzük az esetet.
21.5.7. Ittas, nem beszámítható állapotban levő egyénnek gyermeket nem adunk ki
21.5.8. Csak jogerős bírói végzés alapján korlátozható a gyermek kiadása valamelyik
szülő részére.
21.5.9. A gyermekek balesetveszélyes tárgyakat, eszközt az óvodába nem hozhatnak.
Kérjük, hogy a személyes kötődésű tárgyakon - amelyek a gyermek
megnyugtatását szolgálják - kívül mást ne hozzanak be, mert ezekért felelősséget
vállalni nem tudunk.
21.5.10. Óvodánk udvarán csak intézményünkbe járó gyermek tartózkodhat
óvodapedagógus felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem szabad.
21.5.11. Idegen személyek tartózkodása az óvoda területén csak az intézményvezető,
intézményegység-vezető, vagy helyettese engedélyével történhet, a fertőző
betegségek elkerülése végett az épületbe lépés csak indokolt esetben lehetséges.
21.5.12. Azokat a programokat, amelyeknek anyagi vonzata van, a Szülői Szervezetek
hozzájárulásával szervezheti az óvoda.
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21.6. Tűzriadó (bombariadó, katasztrófa védelem)Az intézmény Tűzriadó (katasztrófa)
terve alapján, a menekülő útvonalon át elvezetjük a gyermekeket. Minden egyéb
feladatot az arra kijelölt személyek végeznek a szabályozás szerint.

22.Záró rendelkezések
A házirend a fenntartó jóváhagyásának napjától határozatlan ideig érvényes.
Felülvizsgálatára 2 évente kerül sor.
A házirend módosítására vonatkozó rendelkezések:
 a jogszabályi változás esetén az óvodavezető kezdeményezi,
 módosításra javaslatot tehet szülő és óvodapedagógus.
 A javaslattal történő egyetértés esetén a módosítást az óvodavezető, a nevelőtestület és
a Szülői Munkaközösség teheti meg.
 a házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell
betartani.
Legitimációs záradék:
A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok:
Beiratkozáskor, vagy a nevelési év kezdetekor 1-1 példányban megkapják a szülők a
házirendet.
Minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodapedagógus felolvassa a házirendet a
szülőknek.
A hirdetőtáblán egész évben kifüggesztve elérhetővé tettük minden szülő számára.
A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját,
házirendjét, tájékoztatást nyerjen az abban foglaltakról.
A házirendet a nevelőtestület véleményezi és hagyja jóvá. / jegyzőkönyv /
A házirendet véleményezi, és egyetértési jogot gyakorol:
Szülői Szervezet. / véleményezése, egyetértése dokumentumainak csatolása /

Petőfibánya, 2018. szeptember 01.

A Házirendet készítette:
Martinkovics Sándorné
Óvoda vezető
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Jelen dokumentum A Mini Manó Óvoda és Bölcsőde érvényben lévő Házirendjének
szerves része és kiegészítése.
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Általános információk a bölcsödéről

Az intézmény neve: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
Székhelye:
3023 Petőfibánya Iskola utca 3/a
Elérhetősége:
0637987361
e-mail cím:
minimanoovi@petofibanya.hu
Az intézmény fenntartója: Petőfibánya Község Önkormányzata
Címe:
3023 Petőfibánya Bánya út 3.
Intézmény vezetője: Martinkovics Sándorné
Bölcsőde szakmai vezetője: Juhász Andrea
Ágazati azonosító: 851020
OM azonosító: 032426
Bölcsődei alapellátás: mini bölcsőde
Engedélyezett férőhelyek száma: 7
A bölcsőde üzemeltetését tekintve napos bölcsőde.
A gondozás egy gondozási egységgel, egy csoportban történik.
Kedves Szülők!
A bölcsődei Házirend készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára
építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik érdekeit vettük
figyelembe.
A Házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a
gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát, és az
intézmény törvényes működését.
A Házirend feladata: hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és
alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető
rendjének megismerését.
A Házirend hatálya kiterjed az intézménybe felvett gyermekekre, szüleire és dolgozóira,
illetve az intézmény területén tartózkodó személyekre.
A bölcsődénkben a nevelő-gondozó munka a BÖLCSŐDEI nevelés-gondozás SZAKMAI
PROGRAMJA, A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint folyik, mely dokumentumok
nyilvánosak és az Önök számára elérhetők az intézményvezetői irodában.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig,
a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a
benne foglaltak érvényesülésében.
Intézményi kollektívánk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!
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Bevezető rendelkezések
Mini Bölcsődénk elsődleges feladatának tekinti, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt, derűs
légkört biztosítson az ide járó gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és
megőrizze testi épségüket. Célunk, hogy bölcsődéseink biztonságban, szeretve érezzék
magukat. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a bölcsőde és a család bizalomra épülő
együttműködése és a házirend betartása. A bölcsődei gondozás, illetve nevelés a családi
neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek harmonikus fejlődését.

„ A gyermek az enyém a tied, mindannyiunké”. (Hermann Alice)

A bölcsőde a családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény.
20 hetes kortól, 3 éves életkor betöltéséig vehető fel a kisgyermek, akinek otthoni ellátását,
gondozását szülei nem tudják biztosítani, akinek egészséges fejlődése érdekében (szociális
vagy egyéb ok miatt) szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés.

Házirend jogszabályi háttere
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15/1998.(IV.30). NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosításáról.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII.29.) kormányrendelet
A mini bölcsőde házirendjének elfogadása, jóváhagyása és módosítása:
A házirendet a kisgyermeknevelő egyeztetésével az intézményvezető készíti el és a
nevelőtestület fogadja el. A házirend a fenntartó egyetértésével válik hatályossá.
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Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:
 az intézmény vezetője
 a nevelőtestület
 fenntartó
A házirend hatálya:
Kiterjed a Mini Manó mini bölcsődébe felvett kisgyermekekre, azok szüleire,
gondviselőire, a gyermeket a bölcsődébe – illetve onnan hazakísérő hozzátartozóra, az
intézményben dolgozó szakdolgozókra, illetve valamennyi alkalmazottra.
A házirend nyilvánossága:
 az előírások nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie
 a házirend egy-egy példánya megtekinthető:
– a bölcsődei gyermeköltözőben
– az intézményvezetői irodában
 az első szülői értekezleten a szülőkkel ismertetni kell a házirendet, a szülői
értekezleten jelenléti ív és jegyzőkönyv készül
 módosítás esetén az intézményvezető gondoskodik a változások, érintettekkel való
megismertetéséről.
1. Gyermekek jogai







Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének
kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való
beilleszkedéshez.
Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő
különleges ellátásban részesüljön.
A fejlődésre ártalmas társadalmi és környezeti hatások, valamint az egészségre káros
szerek ellen védelemben részesüljön.
Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön.
A hátrányos megkülönböztetés mindem formájától mentes nevelésben - gondozásban
legyen része.

2. A szülő jogai


Megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását – nevelését bízza. az
intézménybe történő túljelentkezés esetén tudomásul kell vennie, hogy a felvételről
való döntés a férőhelyszámok figyelembe vételével történik.
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Tájékoztatást kapjon a bölcsőde szakmai programjáról, házirendjéről, napirendjéről, az
intézmény rendezvényeiről.
Megismerhesse a gyermekcsoport életét.
Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. Részt vehet a gyermek
beszoktatásán, szülői értekezleten, a szervezett gyermekprogramokon, ünnepségeken.
Lehetőséget kapjon a bölcsőde életébe való betekintésre. (A látogatás időpontját a
gyermekük gondozónőjével előre kell egyeztetni.)
Neveléshez tanácsokat, javaslatokat kapni a gondozótól.
Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban.
Probléma, jogos sérelem esetén a gyermeke gondozónőjéhez, illetve az intézmény
vezetőjéhez fordulhat.
Az Érdekképviseleti Fórum munkájában részt vegyen.

3. A szülő kötelezettsége





A
gyermeke
ellátásában
közreműködő
személyekkel,
intézményekkel
együttműködjön, rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke gondozónőjével.
Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát.
A fizetendő térítési díjat időben rendezze.
Tartsa be az intézmény Házirendjét.

4. Bölcsődei felvétel rendje
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen
ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános
rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás
során azon kisgyermekeket, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése miatt
szükséges a bölcsődei nevelés-gondozás.
A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a értelmében a bölcsődei felvételnél
előnyben kell részesíteni azt a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő kérheti. Egyéb esetekben a szülő
hozzájárulásával kezdeményezheti: a területi védőnő,
a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
a szociális- illetve családgondozó,
a gyermekjóléti szolgálat,
a gyámhatóság.
 A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásos kérelme intézmény vezetőjénél lehet
benyújtani.
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A bölcsődébe való felvételről az intézmény vezetője dönt.
A bölcsődébe történő felvétel a jelentkezés sorrendjében történik, az ebben a bekezdésben
foglalt előnyben részesítést figyelembe véve.
A felvételnél előnyt élveznek még azok a gyermekek, akiknek szülője, törvényes
képviselője
 igazoltan munkába áll, munkahelyet keres
 munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesz részt,
 a gyermek napközbeni ellátásáról szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
Túljelentkezés esetén a fenntartó kijelölt képviselője és az intézmény vezetője közösen
döntenek a gyermekek felvételéről.

5. Bölcsődei ellátási év rendje
A gondozási-nevelési év meghatározása: szeptember 1-től augusztus 31-ig.
A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli
zárást, a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden év,
február 15-ig tájékoztatjuk. A nyári zárva tartás időpontja 3 hét.
Bölcsődék Világnapja: április 21. Ezen a napon, ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti
napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon nevelés-gondozás nélküli napot tartunk, a
bölcsőde zárva tart. (15/1998. NM módosított rendelet.)
Nyitvatartási idő
Ellátási napokon: 6.00-16.30 óráig.
Fogadó napok, órák:
Intézményvezető: bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei számára, személyesen és
telefonon hétköznap munkaidőben, mindenmás személy részére, előre egyeztetett időpontban.
Az intézmény gyermekvédelmi felelősének elérhetősége a faliújságon megtekinthető.
6. A gyermek érkezésének és távozásának rendje
A bölcsőde naponta reggel 7.00 órától 16.00 óráig fogadja a gyermekeket.
(6.00-tól 7.00-ig és 16.00-tól 16.30-ig intézményi ügyeletet tartunk. ezt a bölcsődés családok
is igénybe vehetik, előzetes jelzés alapján.)
Az ebéd után hazamenő kisgyermekeket 12.30-tól lehet elvinni. a délutáni pihenés nyugalma
érdekében 15.00 órától fogadjuk a gyermekeikért jövő szülőket. Ha a gyermekcsoport már
étkezik, akkor kérjük a szülők türelmét. Alvó, étkező gyermeket a gondozónő nem zavar meg,
megvárja a gyermek ébredését, illetve az étkezésének befejezését.


A gyermeket a bölcsődébe érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a
gondozónőnek, illetve ügyeleti időben az ügyeletet tartónak.
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A reggeli érkezés után, kérjük átpelenkázva, kézmosás után adják át a gyermeket az őt
átvevő gondozónak.
A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott, a felvételi
könyvben szereplő személy viheti el.
Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői
felügyeleti jogot gyakorló, megkapó anya vagy apa viheti el a gyermeket.
A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők vagy hozzátartozók nem mehetnek be a
csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. beszoktatás időszakban, lehetőség szerint
váltócipőben)
Ha a szülő, a gyermekét méltányolható, rendkívüli ok miatt a bölcsődéből a nyitva tartás
végéig nem tudja elvinni, köteles a bölcsődét értesíteni.

7. A bölcsődébe hozott értékek elhelyezése, megőrzése
A bölcsődei átadóban minden gyereknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük,
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott,
illetve a gyermek személyes (átadóban hagyott, csoportba bevitt, illetve gyermeken lévő)
tárgyaiért, ékszereiért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kérjük, hogy a gyermek ruháját, cipőjét lássák el jellel vagy névvel az azonosíthatóság miatt.
8. A gyermek egészségének védelme











A bölcsőde orvos javaslatait – betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetése,
otthoni ápolásra, illetve egyéb orvosi vizsgálatokra vonatkozóan – kérjük betartani,
hiszen ez az Ön gyermeke, illetve a többi gyermek érdekeit szolgálja.
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. Lázas (37,5 Co és ennél magasabb
hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét
nem látogathatja. Ilyen esetben a gyermek a közösségbe nem vehető be!
Tartós, krónikus betegségben szenvedő, továbbá étel-, gyógyszerallergia esetén a
gyermek szülei kötelesek a bölcsődét tájékoztatni.
Ilyen esetben írásban nyilatkoznak a szülők - szakorvosi vélemény birtokában -,
hogy az egészségügyi kockázatot ismerve (valamint, hogy a bölcsőde egészségügyi
személyzettel nem rendelkezik) is vállalja a gyermek bölcsődébe járását.
Abban az esetben ha
a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt.
/szükséges a pontos lakcím, telefonszám) Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb
gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a
mielőbbi gyógyulás esélyét.
a szülő betegség vagy más ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a távolmaradást és
annak okát jelezze a gondozónőnek.
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A gyermek gyógyszerérzékenységéről a szülő köteles tájékoztatni a bölcsődét, a
kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. A rendszeres gyógyszeres kezelés alatt álló
gyermek ellátásáról egyéni egyeztetés szükséges a gyermek gondozónőjével.
 A gyermek gyógyszerezése nem lehetséges a bölcsödében, kivételes esetben külön
engedéllyel, egyéni elbírálás alapján. Továbbá nincs lehetőség behozott étrend
kiegészítők beadására, orrszívásra, orrcseppezésre.
 A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét tájékoztatni kell. (Fokozott
elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt.)
 A fejtetűvel fertőzött gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni a
bölcsödéből a többi gyermek védelme érdekében. A bölcsödébe való visszatérés
védőnői vagy orvosi igazolás ellenében lehetséges.
 Betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhet a gyermek bölcsödébe. Amíg a szülő
az igazolást át nem adta a gondozónőnek, addig a gyermek a közösségbe nem vihető
be.
9. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások





A kisgyermek nevelő/bölcsődei dajka a szülőtől átveszi a gyermeket, és a bölcsödében
tartózkodás alatt felügyel rá.
A kisgyermek nevelő/ bölcsődei dajka ha az érkező szülőnek átadja a gyermeket, attól
kezdve a szülő a felelős a gyermek felügyeletéért.
A bölcsőde orvosa havi 4 órában látja el az intézményben a feladatait.
A kisgyermek nevelő/ bölcsődei dajka teendője baleset vagy napközben történő
megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a
csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, ill.
eszméletvesztés és lázgörcs esetén orvosról haladéktalanul gondoskodni kell (menő,
orvos kihívása), ezek után értesíteni kell a szülőt.

10. Hiányzás







A távol maradást telefonon vagy személyesen lehet jelezni.
A betegségből, hiányzásból visszatért gyermek bejelentését előző nap kérjük az
étkezések igény szerinti biztosítása érdekében.
Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe.
Kérjük, a gyermek huzamosabb idejű távolmaradását a szülő írásban előre jelezze. 10
munkanapnál hosszabb hiányzás esetén (nem betegség) előzetes egyeztetés szükséges
az intézmény vezetőjével.
Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsödétől s ez idő alatt a szülő nem
él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a gyermeket a
bölcsödéből „kimaradottnak” tekintjük. Ebben az esetben a gyermek helyére a
várólistán, soron következő gyermek felvételére kerül sor.
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11. A gyermek étkezése a bölcsödében
Étkezések ideje:
8.00-tól reggeli; 10.00-től tízórai; 11.30-től ebéd; 14.45-től uzsonna
A napi négyszeri étkezés megszervezése a gyermekcsoportban a kisgyermek nevelő feladata,
a nevelési programban meghatározottak szerint.
A konyhai dolgozó az élelmiszerekből köteles ételmintát megőrizni hűtőszekrényben a
HACCP-ben rögzített módon és ideig.

12. Fizetési kötelezettségek
A térítési díjjak befizetésének és visszafizetésének rendje
Az intézményünkben a bölcsődei ellátásért gondozási díjat kell fizetni.
A szülő a gyermeke részére rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért térítési díjat fizet. A
gondozási-, és térítési díjat a fenntartó állapítja meg.
A szülők a mindenkori szabályok figyelembe vételével a normatív kedvezményeket vehetnek
igénybe. A jogosultságot évente érvényesíteni kell!
A térítési díjak befizetése a tárgykövető hónap elején a bejáratoknál lévő hirdető táblákon
jelzett időpontban történik. Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügy
13. Étkezési igény jelentése:
Hiányzás esetén az étkezést személyesen valamint telefonon lehet lemondani minden nap 9
óráig. A lemondás a következő naptól érvényes. A teljes hét lemondása megelőző hét péntek
9 óráig történhet.
Intézmény elérhetősége: Élelmezésvezetői Iroda 0637/587070
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége az étkezés lemondása, amennyiben a
gyermek betegsége idejére nem kér ellátást!
Az szülő köteles azt a napot is jelezni, amikor hiányzás után először kér gyermeke számára
étkezést!
Amennyiben a szülő nem fizeti be a térítési díjat az intézmény felszólító levélben köteles
értesíteni a szülőt a tartozásról. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki a tartozást, abban az
esetben az intézmény intézkedik a tartozás behajtásáról.
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14. Kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
2015. Szeptember 1-től térítésmenetes bölcsődei étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek
 tartósan beteg vagy fogyatékos
 három vagy több gyermekes családban él
 szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér 130%-át
 nevelésbe vett gyermek
Igényt nyújthat be:
 a bölcsödébe járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes
gyermekétkeztetést)
 a bölcsödébe járó gyermek családba fogadó gyámja
 a nevelésbe vett, bölcsödébe járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek
gyermekotthonban nevelkedik a gyermekotthon vezetője.
Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről
igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet
 a beíratáskor,
 az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
 a normatív kedvezmények megváltozásakor.

és

azok

Étkezési térítési díj- kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások:
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló
328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti NYILATKOZAT-tal
(továbbiakban NYILATKOZAT)
 Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermeknél:
NYILATKOZAT+Hatósági döntésről szóló érvényes határozat.
 Olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek:NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás
 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás+az
emelt összegű családi pótlékról MÁK igazolás.
 Három vagy több gyermeket nevelnek a családban: NYILATKOZAT
 A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér 130%-át: NYILATKOZAT (328/2011 Kormányrendelet 6. sz.
melléklet)
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Az étkezési kedvezményekhez szükséges igazolásokat minden nevelési év elején le kell adni!
A nyilatkozaton szereplő dátumot követő naptól válik térítés mentessé az étkezés.
15. Ételallergiás gyermek
Amennyiben a gyermek olyan diétára szorul, amelynek az elkészítését a főzőkonyha nem
tudja vállalni, úgy az ételt az ilyen engedéllyel rendelkező, az intézménnyel szállítási
szerződésben álló főzőkonyháról szállítjuk. Az ehhez szükséges szakorvosi igazolást a szülő
köteles benyújtani. A szülőnek kell gondoskodni a lejárt igazolások megújításáról.
16. Ellátás megszűnésének módja
A jogosultsági feltételek megszűnésével:








ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási – nevelési év végéhez
ért,
ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai
nevelésre, a negyedik évének betöltését követő Augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsödében,
ha a szülő felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4
héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem
jelezte írásban a szüneteltetést,
ha szülő/felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a
megszüntetést, melyet az intézményvezető a megegyezett időpontban rögzít
a házirend többszöri súlyos megsértése esetén.

Az ellátás megszüntetéséről (a bölcsődei gondozásra való életkori jogosultság betöltésétől
eltérő esetben) az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve annak
törvényes képviselőjét.
Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhez vételétől 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást
biztosítani kell.
Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:
 a térítési díj rendezésére,
 az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.
17. Behozható tárgyak
Otthoni kedvenc játékukat, tárgyukat behozhatják, megmutathatják a gyermekek a
bölcsödében, ha az egyéb-egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi szempontból megfelelő, de
felelősséget nem tud vállalni érte az intézmény.
A gyermekek babakocsiját az előtéri tárolóban lehet hagyni.
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Értéktárgyat vagy balesetet okozó, egészséget károsító tárgy, élelmiszer a bölcsödébe nem
hozható.
Az intézmény területére állatot behozni tilos!
Tilos a gyermekek részére házi készítésű ételt, italt behozni az ÁNTSZ előírása szerint!
18. Kapcsolattartás, Érdekképviselet
Kapcsolattartás formái
A család a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő
beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő
információ cserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre.
Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre is
 családlátogatás
 szülői értekezlet
 faliújság
 üzenő füzet
 telefon
 gyereknap
Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár gyermek egészségi állapotára,
akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
Az intézményben Gyermekvédelmi megbízott működik, elérhetősége a faliújságon
megtalálható.
19. Panaszjog
Kérjük,

hogy bármilyen az intézmény működésével
kapcsolatosvéleményüket esetleg kifogásaikkal,
bizalommal az intézmény vezetőjéhez
Jogorvoslati lehetőségek:
 Intézményvezető,
 Jegyző,
 Oktatási jogok biztosa,
 Bíróság.

a gyermekek ellátásával
panaszaikkal forduljanak

A panaszjog gyakorlásának módja:
a gyermek, a gyermek szülője (törvényes képviselője), a gyermekek érdekeinek védelmét
ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint, panasszal élhetnek
az intézmény vezetőjénél, az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok
sérelme, az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén. Az intézmény vezetője a panaszt
kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról. A szülő (törvényes
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képviselő) az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az
intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a
megtett intézkedéssel nem ért egyet.
A panaszkezelés általános lépései:
 a panasz tudomásul vétele,
 az érintettek tájékoztatása,
 tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban,
 megoldások keresése,
 a panaszos tájékoztatása a megoldási alternatívákról.

20. Az intézmény helyiségeinek használati rendje









Étkezés ideje alatt a szülők az erre a célra kialakított helyen a bejárati váróban várják
meg az étkezés végét.
Étkezések ideje alatt a folyosón kizárólag az étkezést igénybevevők, illetve az
étkezésben segédkezők tartózkodhatnak.
Az intézmény helységeit, eszközeit az intézmény vezető az általa meghatározott
helyen és időben gondozás- nevelés időn túl a gyermekek és a szülők rendelkezésére
bocsáthatja.
A gyermekek nyugodt és zavartalan ebédeltetése érdekében a bölcsőde bejáratát
12.30-ig zárva tartjuk.
Az intézmény területén a mobiltelefon használata a dolgozók számára a munkaköri
leírásukban szabályozott.
A szülőket kérjük, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a telefon használatát
mellőzzék.
Az intézményben kizárólag olyan reklámanyagok helyezhetők el, vezetői engedéllyel,
amely a gyermekek illetve a családok érdekeit pozitív módon szolgálja, illetve a
bölcsőde/óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos. Elhelyezését
az intézmény által kijelölt felelős végzi.

21. Egyebek




Kérjük, figyeljenek az intézmény tisztaságának megőrzésére!
Kérjük sáros utcai cipőben ne lépjenek a csoport szobába
Kérjük a szülőket, hogy a gondozó csak a szükséges időre tartsák fel, mert
elvonják a gyermekcsoporttól a figyelmet.
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Gyermekükkel kapcsolatos információt csak gyermekük gondozójától vagy a z
intézmény vezetőjétől kérjenek.
A gyermekről csak szülei és hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást.
A bölcsödét látogatók kötelesek vigyázni az intézmény felszereléseire és értékeire.
Kérjük, hogy a gyermek szekrényében ételt és italt ne hagyjanak.
Az intézmény egészterületén tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gondozók nem adnak ki más gyermekekről illetve
szülő társról és annak elérhetőségeiről információt.

22. Záró rendelkezések











Jelen Házirendet a Bölcsőde szakmai vezetője, valamint az intézmény nevelőtestülete
fogadja el.
A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépés napja a 2018. szeptember 01.
A hatályba lépett Házirendet-t meg kell ismertetni az intézmény azon
alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik
kapcsolatba kerülnek a bölcsődével, és meghatározott körben használják helyiségeit.
A házirend nyilvános, az intézmény vezetői irodában bárki számára hozzáférhető. a
Házirend egy példánya, melynek átvételéről az intézmény felé a Nyilatkozat
aláírásával igazolja.
A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.
A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
Az Házirendbe foglalt rendelkezések megtartása az intézménybe felvett gyermekekre,
szüleire és dolgozóira, illetve az intézmény területén tartózkodó személyekre nézve
kötelező, megszegése esetén az intézményvezető jogkörében intézkedhet.

Kérjük, hogy vigyázzanak a bölcsőde külső és belső rendjére, környezetünk természeti és
tárgyi értékeire!
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Melléklet:
Megállapodás
Mely létrejött
Egyrészről ............................................................................... képviselője:
.................................................................................................... intézményvezető részéről
Másrészről: .................................................................................................... szülő részéről
........................................................... nevű gyermekének bölcsődei elhelyezés tárgyában.
A szülő adatai:
A gyermek adatai:
TAJ szám: .......................................................... TAJ szám: ................................................
Születési hely, idő: ............................................ Születési hely, idő: ...................................
Anyja neve......................................................... :Anyja neve: .............................................
Lakcím:.............................................................. Lacím: ......................................................
A bölcsődei ellátás kezdő időpontja: ................... év ...................... hónap ................... nap
Az intézmény ellátás időtartama: határozott - határozatlan időre szól.
A bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól 3 éves korának betöltéséig, illetve a harmadik év
betöltését követő augusztus 31-ig gondozható.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testileg vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődébe gondozható a negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára a:
 Szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a
szocializáció segítségét,
 Napi négyszeri étkezést,
 Fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
 Egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának
segítését,
 Állandóságot (saját kisgyermeknevelő rendszer) egyéni bánásmódot,
 Megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,
 Személyes higiéné feltételeinek biztosítását,
 Korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
 Óvodai életre való felkészítését,
 Bölcsőde orvosi ellátást.
A bölcsőde a szülő számára biztosítja:
 A házirend megismertetését,
 Adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,
 Tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről,
 Rendszeres betekintést a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba
(üzenő füzet)
 Szülői értekezlet, egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel, vezetővel)
 Nyílt napon való együttműködést,
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Tájékoztatók, étrendek megismertetése,
Gyermekük játéktevékenységébe való betekintést.

A Kormány 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelete a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szól. E rendelet alapján az intézmény térítési
díjat szedhet a bölcsődés korú gyermekek ellátásáért.
Az intézményi térítési díj összege: ............... Ft.
A személyi térítési díj összege: ..................... Ft
A személyi térítési díjat minden hónap ................. napjáig be kell fizetni.
Az intézményi étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Az intézményi étkezési díj összege: ............. Ft.
A személyi étkezési díj összege: ................... Ft
A bölcsődei étkeztetés díját minden hónap .......... napjáig kell befizetni.
A fizetésre kötelezett:
Neve: .......................................................................................................
Címe: .......................................................................................................
A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás:
(1)Gyvt. 43 §
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 36. § (2) bekezdésében meghatározott
időpontban,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 41. § (2) bekezdésében meghatározott
időpontban,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
c/a) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig,
c/b) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év
végéig.
(2) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának
szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg
magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.
(3) A bölcsőde orvosa a (2) bekezdés szerinti szakvélemény kialakítása előtt más szakember
(gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri.
A szülő tudomásul veszi, hogy:
 A bölcsődei házirendet betartja,
 Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
 A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén a szülő panaszával a bölcsődevezetőhöz fordulhat,
 Az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz
fordulhat,
 Panaszkezelés módja a Gyvt. 36.§ (1) alapján.
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Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a Gyvt. 33. § (2) bekezdése értelmében a tájékoztatási
kötelezettségének az ellátást nyújtó intézmény eleget tett.
Petőfibánya, ................év .............................. hónap................. nap

Szűlő

Intézményvezető

