Szent László Óvoda és Bölcsőde
6133 – Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
www.jaszszentlaszloiovoda.hu
Email: ovoda@jaszszentlaszlo.hu

Bölcsődei Házirend

Intézmény neve: Szent László Óvoda és Bölcsőde
Cím: 6133 Jászszentlászló Kossuth u. 8
Intézményvezető: Csuri Ferencné
Telefonszám: +36-30/7189693
Honlap: www.jaszszentlaszloiovoda.hu
I. Működés rendje
1. A bölcsödébe hétfőtől – péntekig reggel 7 órától 17 óráig tart nyitva. A bölcsőde a
nevelési év folyamán folyamatosan működik, kivételt képeznek a munkaszüneti és
ünnepnapok. Minden évben fenntartói határozat alapján július hónapban 3 hétig
takarítási szünet miatt zárva a bölcsőde, melyről február 15-ig tájékoztatást kapnak a
szülők. Bölcsődék Napját - április 21. – nevelés-gondozás nélküli munkanappal a
kisgyermek nevelők továbbképzésére fordítjuk.
2. A gyermeket bölcsődébe érkezésekor és távozáskor a szülő minden esetben
legondozott állapotban, személyesen adja át a gondozónőnek.
3. Folyamatban lévő családi problémák esetén a gyermek személye körüli kialakult
vitának a bölcsőde nem szolgál helyszínéül! Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén
csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői felügyeleti jogot gyakorló, megkapó
anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs ilyen döntés, mindkét szülő
bármikor élhet ezzel a jogával.
4. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a
bölcsödében hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem
tudunk.
5. A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét bevarrni, vagy
írni, hogy ne lehessen összecserélni azokat.
6. A gyermekek a bölcsődébe csak a törvényes képviselő (szülő, nevelő, gyám)
jelenlétében érkezhetnek és távozhatnak. Aki más felnőttet kér meg gyermeke
behozatalára – elvitelére, köteles írásban nyilatkozatot tenni, illetve az üzenő füzetbe
beírni a gyermekért járó felnőtt adatait. 16 éven aluli gyermeknek, ittas személynek
nem adunk ki gyermeket!

II. Egészségi állapot
1. A bölcsödébe csak egészséges gyermek hozható. Ha a gyermek belázasodik, illetve
fertőzés gyanús tüneteket mutat, bölcsödébe nem hozható. Csak orvosi igazolás
bizonyíthatja a gyógyulást!!
2. A családban előforduló fertőzéses megbetegedéseket kérjük jelezni a bölcsödében.
3. A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsödét, a
kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. A szülőnek ételérzékenység esetén fel kell
vállalni, hogy a gyermek étkezését figyelemmel kíséri, megfelelő kapcsolatot tart az
Élelmezési konyhával és a gyermek gondozójával.
4. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, a gondozónő értesíti a
szülőt. Ehhez feltétlenül fontos a pontos cím, telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben
minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is
növelve a mi előbbi gyógyulás esélyeit.
5. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza bölcsödébe, a
távolmaradás okát 24 órán belül jelezze.
6. Ha a gyermek 6 hétig folyamatosan távol marad a bölcsödétől, s ez idő alatt a szülő
nem él jelzéssel a hiányzás okáról, a visszatérés várható időpontjáról, úgy a gyermeket
a bölcsödéből kimaradottnak tekintjük.
III. Étkezéssel kapcsolatos szabályok:
1. A bölcsődei ellátásért étkezési térítési díjat kell fizetni, a mindenkori élelmezési
nyersanyag norma Áfá – val növelt összegének megfelelően.
2. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
3. Kérjük, hogy a térítési díjat az Szent László Alapszolgáltatási Központ Élelmezési
Konyháján havonként a tárgyhónap 10. napjától 15. napjáig kell befizetni. Étkezés
lemondás is itt történik, a ki nem jelentett gyermek térítési díját nem áll módunkban
visszaszámolni. Étkezés lemondás a +36-30/7189698 telefonszámon történhet
IV. Bölcsődei ellátás keletkezése, megszűnése
1. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
2. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem
javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik
életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
3. A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus
31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti
4. Ha a gyermek ha a harmadik életévét
 január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig,
ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni
ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
5. Bölcsődénkbe felvehető minden olyan kisgyermek aki a 1,5 évet betöltötte és, szülei,
nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt) az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint
előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális-
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vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés,
gondozás.
A Gyvt. 43. § (3) bekezdése szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell
részesíteni:
 ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását
követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll o a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
o a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
o az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
 a védelembe vett gyermeket.
Bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásos kérelmet a Szent László Óvoda és
Bölcsőde intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.
A bölcsődébe történő felvételről az intézmény vezetője dönt.
Bölcsődei ellátás megszűnik:
 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez
ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után
 ha a képviselő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja
igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri
 ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek
egészségét. A bölcsőde orvos szakvéleménye kialakításához más szakemberek
(gondozónő, gyógypedagógus, pszichológus stb.) véleményét is kikéri.
 ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az
igénybevételre jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be.

V. Kapcsolattartás
1. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel
történő beszoktatáson túl, üzenő füzeten és fogadóórán történő információcserére,
szülő értekezletekre, szülő – óvó-gondozó napi találkozásaira., valamint egyéb
rendezvényeinkre mikulás, karácsony, anyák napja, gyermek nap.
2. Célunk a szülőkkel való együttműködés eredményessé tétele, ezért készséggel állunk
rendelkezésre bármilyen gondozási, nevelési problémák megoldásában. A szülők saját
és gyermekeik érdekei, jogai érvényesítése érdekében érdekképviseleti fórumba való
részvételre jogosultak.
3. Kérjük a szülőktől is a kulturált magatartás betartását az intézményben, a gyermek a
felnőtt kulturált viselkedéséből tanulja a pozitív mintát.

VI. A bölcsődében gondozott gyermekek érdekvédelme
A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik. Tagjai: 1 fő szülő, bölcsőde alkalmazott 1
fő,fenntartó részéről delegált 1 fő, összesen 3 fő.
 Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményvezetőnél kell
benyújtani. Az Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum
Elnökét a panasz benyújtásáról.




Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett
kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.
Az Érdekképviseleti fórum köteles a panaszt kivizsgálni a bejelentést követően 15
napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a vizsgálat eredményéről. A törvényes
képviselő panaszával az intézmény fenntartójához, vagy az illetékes gyermekjogi
képviselőhöz fordulhat, ha az érdekképviseleti fórum határidőben nem intézkedik
vagy az intézkedéssel nem ért egyet.

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segítik az intézményes nevelést – gondozást.

Jászszentlászló 2017. szeptember 18.
Csuri Ferencné
intézményvezető

