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MINDENKID CORVIN CSALÁDI BÖLCSÖDE
HÁZIREND

A házirend célja
A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi
gyakorlatának megfogalmazása.
A Mindenkid Corvin Családi Bölcsődének házirendje a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények) és a
369/2013. (X. 24.) (a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről) Korm. rendelet vonatkozó
paragrafusaira építve, valamint az 1997. évi XXXI. Gyermekek védelméről szóló törvényben
foglaltak alapján került megfogalmazásra, figyelembe véve, hogy a szabályozás nem sérti a
gyermekek, szülők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket.
A családi bölcsőde helye a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerében:
- A családi bölcsőde a gyermek 20 hetes korának betöltésétől az óvodába járáshoz szükséges
fejlettség eléréséig gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatás
- A családi bölcsődében a nevelés, a teljes családi bölcsődei életet magába foglaló
tevékenységek keretében zajlik.
A házirend hatálya
Területi hatálya:
A gyermekek családi bölcsődébe érkezésétől, távozásáig töltött idő alatt a családi bölcsődék
területe, ill. séta, kirándulás stb. alkalmával, a családi bölcsődéken kívül tervezett programok
helye.
Személyi hatálya:
A gyermekekre, a szolgáltatási helyek valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, a gyermekek
törvényes képviselőire, valamint az általuk megbízott személyekre terjed ki.
Idő hatálya:
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend kihirdetésének napjától
lép érvénybe, visszavonásig.
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A családi bölcsődés élet rendje
A családi bölcsődék nyitva tartása
- A szolgáltatási év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.
- A családi bölcsődék öt napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel üzemelnek.
- A családi bölcsődék nyitvatartási ideje az alábbi időintervallumon belül:
8. 00 órától 17. 30 óráig a szakmai programban, és/vagy annak mellékletében rögzítettek
alapján történik!
- Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést a fenntartó engedélyezi.
A gyermekek biztonsága érdekében az intézmény bejárata zárva van, a bejutás csengetéssel
vagy kód használatával történik.

A szolgáltatási év rendje
A szolgáltatási év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.
A nyári zárás: a családi bölcsődék nyáron a családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek
szabadság kiadásának függvényében, és a szülői igény szerint tart zárva, melynek pontos
idejét minden év február 15-ig kell meghatározni ( általános gyakorlat: a nyári szünet 3
hét, mely időre tervezhetők a felújítási munkálatok ).
Az évközi szünetekről, szolgáltatás nélküli munkanapokról, a családi bölcsődék ünnepeinek
időpontjáról szülői értekezleten adnak tájékoztatást, (a szünetről legkésőbb 7 nappal
korábban) a szolgáltatást nyújtó személyek.
A szülői értekezletek időpontját is legalább 7 nappal előbb kell közölni. Az értekezlet a
családi bölcsődében folyó életről, a gyermekek tevékenységéről, a szolgáltatásról, nevelési
munkáról történő tájékoztatás fóruma. Ezért a szülők megjelenését elvárjuk.
Rendkívüli esetben (balesetveszélyes körülmények, épületben történt meghibásodás, stb.) a
családi bölcsőde fenntartói engedéllyel zárva tarthat.
A családi bölcsődék napirendje
A napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket a családi bölcsődében folyó
tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék.
8:00-9:00
9:00-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-11:45
11:45-12:15
12:15-15:00

Folyamatos érkezés, reggeli, játék
Játéktevékenység a szobában
Tisztálkodás
Tízórai
Játék a szabadban
Ebéd
Fürdőszoba használat, alvás
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15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:30

Uzsonna
Szabad játék, a gyermekek folyamatos hazaadása
Ügyelet

Az étkezések idejének megtartása mellett, a napirendet rugalmasan kell kezelni, az aktuális
események, tevékenységek, a gyermekek, a csoport biológiai életritmusának
figyelembevételével.

A gyermekek és a szülők jogai és kötelességei
Gyermeki jogok: A gyermekek jogainak érvényesítése érdekében családi bölcsődékben
biztosítjuk:
- A minimum 18 hónapos korú, járni tudó gyermekek felvételét, nyugodt, biztonságos
légkörben való nevelkedését.
- Egészséges környezet megteremtését, az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő
életrend kialakítását a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőségek
biztosításával.
- A gyermek személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartását, a testi,
lelki erőszakkal szembeni védelmet
- A gyermek képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelést – Szakmai
Programunk alapján.
- Személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési
szabadságát.
- Családi élethez és magánélethez való jogának tiszteletben tartását.
- Gondolat, lelkiismeret, vallásszabadsághoz való jogot, a szabad vallásgyakorláshoz való
jogot, a szülő kérésére hitoktatást.
- Az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, tehát vele összehasonlítható
helyzetben lévő más személyekkel azonos feltételek szerint kell részesülnie, velük azonos
színvonalú ellátásban.
- A gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételét, így minden segítséget
megkap képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, valamint
ügyeiben méltányosan, érdekei figyelembevételével történik a döntéshozatal.
A gyermek jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat jogainak érvényesítésében, nem
veszélyeztetheti saját és társai, a családi bölcsőde alkalmazottainak egészségét, testi
épségét, a művelődéshez való jog érvényesítését.
Szülői jogok és kötelességek
A szülő joga:
- A szolgáltató hely szabad megválasztása.
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- Családi bölcsődénk programjának, házirendjének, napi rendjének megismerése.
- Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást, neveléséhez igény szerint
segítséget kapjon.
- Igény szerint fogadóórát kérjen az adott családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személytől
- A szülő élhet véleménynyilvánítási, és javaslattételi jogával.
- A családi bölcsődét érintő kérdésekben szóbeli, illetve írásbeli javaslatot tehet, mely
szorosabb és a gyermekére nézve gördülékenyebb ellátást biztosít.
- Kérheti, hogy gyermeke foglalkozásokon részt vehessen. Ilyen foglalkozások
megszervezését kezdeményezheti, amennyiben a családi bölcsőde programjával
egyeztethető.
A szülő kötelessége:
- Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről (pl. életritmus helyes kialakítása, életkorának megfelelő játékok, megfelelő
méretű ruházat biztosítása, a kulturált viselkedés alapvető szabályainak betartatása).
- Biztosítsa gyermeke családi bölcsődei nevelésben való részvételét.
- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, gondoskodjon arról, hogy gyermeke megfelelő
nevelésben részesüljön és adjon meg ehhez minden tőle elvárható segítséget.
- Tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó családi bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személlyel és részére az együttnevelés érdekében adja meg a szükséges
tájékoztatást.
- Öt munkanapon belül jelezze, ha lakáscíme vagy telefonszáma megváltozik. A minél
gyorsabb, hatékonyabb telefonos elérhetőség biztosítása a szülő nyugalmát is.
- Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a családi bölcsőde
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
- Tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
- Tartsa tiszteletben a családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek, az állandó
kisegítőjének emberi méltóságát és jogait.
- NE HOZZA BE BETEGEN GYERMEKÉT A CSALÁDI BÖLCSŐDÉBE!
- Tartsa tiszteletben a családi bölcsődébe járók és ott dolgozók etnikai, nemzetiségi
hovatartozását, világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződését.

A családi bölcsődébe történő felvétel, megszűnés rendje:
Felvétel:
- Felvehető minden 18 hónapot betöltött járni tudó gyermek, amennyiben a gyermek
egészséges.
- Beíratás folyamatos, amíg van szabad férőhely. A beíratáshoz a gyermek adatait igazoló
okmányok és a TAJ kártya szükséges.A beíratást az adott családi bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személy, ill. a szolgáltatási hely fenntartója végzi.
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- Az a gyermek tekintendő felvettnek a családi bölcsődébe, aki írásbeli jogosultságot kapott
(szülői megállapodás, szülői nyilatkozat, stb.).
Megszűnik a családi bölcsődében történő elhelyezés:
- ha ezt a szülő írásban kéri, a bejelentésben megjelölt naptól,
- ha a kisgyermek tárgy év augusztus 31-ig betöltötte 3. életévét,
- a 3 évnél idősebb gyermek esetében, amikor a gyermeket óvoda átvette, az átvétel napján,
- ha a szolgáltatási hely jogutód nélkül megszűnik.
Az ellátás megszűntetését a szülő kérelmezheti –a megállapodás felmondása előtt egy
hónappal-, melynek alapján a Fenntartó az ellátást megszünteti.
- A Fenntartó az ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan
megsérti –az ellátás azonnali megszüntetéséről írásban tájékoztatja a jogosultat, vagy
törvényes képviselőjét-, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
- díjfizetés elmaradása esetén a Családi Bölcsőde vezetője a gyermeket nem fogadja.
Amennyiben a szülő tartozását nem egyenlíti ki, a szerződés 30 nap elteltével
automatikusan megszűnik
- a családi bölcsőde hírének bármilyen formában történő rontása.
- összeférhetetlenség esetén.
A szülői térítési díj befizetésének, visszatérítésének rendje
A határozott idő teljes időtartamára fizetendő személyi térítési díjat a szülők havi
részletekben kötelesek megfizetni, mely gondozási díjból és étkezési díjból tevődik össze. A
gondozási díj állandó fizetési kötelezettséget jelent, melyet a szülő minden esetben – a
gyermek hiányzásakor is fizet.
A személyi térítési díj befizetésének határideje minden hónap 5. napja.
Az étkezési díjból - a gyermek előre jelzett hiányzása esetén - a hiányzás napjaira eső összeg
a tárgyhót követő hónapban a gondozási díj összegéből jóváírásra kerül.

A gyermekkel kapcsolatos óvó-védő szabályok
A gyermekek behozatalának, elvitelének szabályai
- A gyermekek a családi bölcsődében a családi bölcsőde nyitvatartási idejében
tartózkodhatnak.
- A gyermekek kizárólag a Szülő, vagy az általa megbízott felnőtt kíséretében érkezhetnek,
távozhatnak. Kérjük a Szülőket, hogy a szülői megállapodásban nevezzék meg azokat a
személyeket, akiknek bármikor kiadható gyermekük. Változás esetén kérjük írásban
jelezzék nekünk.
- Reggel a kísérő felnőtt köteles a gyermeket „átadni” a családi, bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személynek, délután köteles „átvenni”. A családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó
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személy felelőssége a gyermek átvételétől az átadásig tartó időszakra terjed ki. Ezt
megelőzően, ill. átadás után a kísérő felnőtt felelős a gyermekért.
- A gyermekek biztonsága és a felmerülő balesetveszély elkerülése érdekében kérjük, mind a
gyermekek átadásakor, mind pedig délután, átvételükkor a szülők csak az átöltözéshez
feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak a családi bölcsődék területén.
- Kérjük, hogy gyermeküket öltöztessék át, gondoskodjanak váltócipőről, váltó ruháról. A
baleset, ill. a higiénia szempontjából tilos a papucs.
- A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a
csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl. a beszoktatási időben, amennyiben a
szolgáltatást nyújtó személy engedélyt ad rá, akkor is benti cipőben vagy papucsban.
- Kérjük az ebéd utáni hazamenőket, hogy hangoskodással, futkározással ne zavarják a már
pihenő gyermekek nyugalmát.
- A gyermekek délután folyamatosan távozhatnak a szüleikkel/törvényes képviselőjével, vagy
az általuk kijelölt és lenyilatkozott személlyel. Kérjük, hogy uzsonnázás közben ne zavarják
meg a gyerekeket, engedjék nyugodtan befejezni az étkezést.
- Valamennyi szülő és a családi bölcsődék dolgozói kulturált magatartással, kommunikációval
és kapcsolattartással segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. A
családi bölcsődékben folyó nevelőmunka nyugalma érdekében a gyermekeket hozó, ill.
elvivő szülő várja el gyermekétől is a kulturált viselkedést.
A gyermekek ruházata:
- A gyermekek ruházatának jellel való ellátása segíti a könnyebb tájékozódást mind a
gyermeknek, mind a családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek.
- A gyermekeknek szükséges a családi bölcsődében egy garnitúra tiszta váltóruha (alsó,
zokni, szoknya vagy nadrág, póló), amelyet a jellel ellátott polcán vagy zsákjában kérjük
elhelyezni.
- Egészségügyi okokból a gyermekek réteges öltöztetéséről gondoskodjanak. Az egészséges
életmódot, a gondozást réteges öltöztetés is biztosítja.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok; hiányzás igazolásának eljárási rendje
- A családi bölcsődébe csak egészséges, a szükséges oltásokat megkapott gyermek járhat,
valamint betegségre utaló jelekkel gyermeket a családi bölcsődébe nem veszünk be.
- Kérjük a Szülőket, amennyiben gyermekük nem teljesen egészséges, keressék fel a
gyermekorvost a gyermek és társai egészsége érdekében.
- Az orvos által a családi bölcsőde látogatásától eltiltott gyermek kizárólag teljes gyógyulás
után, csak és kizárólag orvosi igazolással jöhet a családi bölcsődébe. Az igazolásnak
tartalmazni kell a személyes adatokon kívül: „egészséges, közösségbe mehet” és a
betegség időintervallumát.
- A napközben megbetegedett gyermekért az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el
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kell jönnie a szülőnek/törvényes képviselőnek, és gondoskodnia kell a gyermek orvosi
ellátásáról. A családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek addig is gondoskodnia kell a
gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Gyógyulás
után orvosi igazolást kérünk.
- Amikor a szolgáltatást nyújtó személy bármely egészségügyi problémával orvoshoz irányítja
a gyermeket, akkor csak és kizárólag szakorvosi igazolással jöhet ismét a családi
bölcsődébe.
- Ha a gyermek fertőző beteg (rubeóla, bárányhimlő stb.), amint a szülő tudomására jut,
azonnal jelezze a szolgáltatást nyújtó személynek, hogy az ÁNTSZ előírása szerinti szükséges
intézkedéseket megtegye.
- Gyógyszert a szülő a szolgáltatást nyújtó személynek nem adhat át gyermeke
gyógykezelésére, kivéve, ha orvos igazolja, hogy a gyermek tartós betegsége allergia stb.
miatt állandó gyógyszeres kezelést igényel.
- Amennyiben gyógyszer érzékeny vagy ételallergiás gyermeke, kérjük orvosi igazolással
jelezze szolgáltatást nyújtó személynek.

Gyermekbalesetek megelőzését szolgáló általános óvó-védő szabályok
A családi bölcsődébe hozható tárgyak
- Balesetveszélyes tárgyakat a gyermek nem hozhat magával, erről a szülő köteles
gondoskodni. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az
adott családi bölcsőde csak szándékos károkozás esetén felel.
- A családi bölcsődében hagyott, ill. hozott tárgyakért (arany, ezüst ékszer, értékes
játékszer), s az ékszerek által okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget.
- Olyan játékeszközt hozhatnak be - alváshoz, képességfejlesztéshez -, amely a gyermekek
testi, lelki épségét nem veszélyezteti. Régi kedvenc mackó, kisautó, rongyocska
megnyugtatja a gyermeket, ezeket be lehet hozni, lehetőleg vigyázunk e „kincsekre”.
Biztonságos környezet
- Baleset megelőzés és munkavédelmi szempontból a családi bölcsődék udvarán,
csoportszobában a gyerekek csak a családi bölcsődei dolgozók felügyelete mellett
tartózkodhatnak.
- A gyermekek érdekében kérjük az ajtót mindig zárják be maguk után, s gyermeküket is e
szabály betartására tanítsák.
- A családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy, ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, a szükséges intézkedéseket megteszi, ezen belül értesíti a Szülőt. Amennyiben
szükséges, kérjük, hogy jöjjenek gyermekükért.
- Kérjük a Szülőket, a családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyt beszélgetéssel ne vonják
el a csoporttól, mert előidézheti baleset kialakulását (a feltétlenül szükséges
információcserét, kérjük, a lehető legrövidebb időre korlátozzák).
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- Kérjük, óvják és becsültessék meg gyermekükkel a családi bölcsődék tulajdonát képező
eszközöket, tárgyakat. Ügyeljenek a családi bölcsődék külső és belső rendjére, tisztaságára
és cselekvően támogassák a családi bölcsődéket szolgáltatói feladatainak ellátásában,
mindezt várják el gyermeküktől is.
- A gyermekeknek be kell tartaniuk a velük foglalkozó felnőttek kéréseit, utasításait - saját és
társaik egészsége, testi épsége érdekében.
- A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások, a
foglalkozás kezdeményezéssel együtt járó veszélyforrások, a tilos és az elvárható
magatartásformák pontos ismertetése a szolgáltatási év kezdetekor történik, ill.
folyamatosan új szabály meghozatalakor. A szülőkkel szülői értekezleten ismertetjük e
szabályokat, előírásokat.
Élelmiszerekre vonatkozó szabályok
- Amennyiben valamilyen táplálék allergiája van a gyermeknek, kérjük, hozzanak orvosi
igazolást.
- Ételt behozni - születésnap, névnap - csak számlával igazoltan lehetséges.

A családi bölcsődék területének, helyiségeinek valamint eszközei használatának rendje
A családi bölcsődék helyiségeinek a szülők által használhatóságának rendje: az ÁNTSZ
előírások figyelembevétele alapján a szobába utcai cipővel bemenni tilos, kivéve szülői
értekezlet, ünnep.
Az udvar, ill. csoportszoba eszközeit a gyermek csak alkalmazott felügyelete mellett
használhatja. A családi bölcsődék eszközeit kivinni tilos, külső rendezvényre családi bölcsődei
szolgáltatást nyújtó személy engedélyével lehetséges.
Külön engedély és felügyelet mellet tartózkodhat a családi bölcsődében minden személy, aki
nem áll a családi bölcsődével jogviszonyban, ám valamilyen ügyintézés végett keresi fel azt.
Egyéb
- A családi bölcsődék területén szeszes italt fogyasztani és dohányozni tilos!
- Állatokat a családi bölcsődébe csak előzetes megbeszélés alapján, - a megfelelő védelmi
előírások betartásával - nevelési céllal lehet behozni, egyébként tilos, kivétel akváriumi
hal, ékszerteknős. Kérjük, a kerítéshez se kössék ki a kutyákat, mert balesetveszély forrása!
- A reklámanyagok elhelyezéséről az adott családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy
dönt. Csak a gyermekekkel, a családi bölcsőde profiljával, tevékenységével, működésével
kapcsolatos, az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti és
kulturális tevékenységgel összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki a családi
bölcsődék hirdetőtábláira. Politikai célzatú szóróanyag kirakása, megjelenítése az
intézmények teljes területén szigorúan tilos!
- Bombariadó és tűzriadó esetén mindenki, aki a családi bölcsődék területén tartózkodik,
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köteles betartani a családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy utasításait.

Panaszjog gyakorlás:
A Gyvt. 36.§ (1) bek. szerint, a gyermek, a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője,
valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhetnek az intézmény vezeetőjénél, vagy érdekképviseleti fórumánál
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.
(2) Az intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának
más lehetséges módjáról. A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, és a gyermek,
az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhatnak jogorvoslatért.
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