Házirend

Intézmény neve: CSODAVILÁG MINI BÖLCSŐDE
Székhelye: 8973 Csesztreg, Dózsa u. 17.
Telefonszám: 92/630-921
E-mail: csesztreg@bolcsode.hu

Az intézmény vezetőjének neve és elérhetősége: Pusztainé Fehér Emília
92/630-921
Az intézmény fenntartójának neve és elérhetősége: Csesztreg Község Önkormányzata
8973, Csesztreg Dózsa György u. 2.
06 92 573 020
Az intézmény felvételi körzete: Csesztreg község közigazgatási területe
A Csodavilág mini bölcsőde az 1997. évi XXXI. Törvény hatálya alá tartozó személyes
gondoskodást nyújtó, alapellátási gyermekjóléti intézmény.
Tevékenységének típusa szerint: gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmény.
Az ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni. Ha nem érett a
gyermek az óvodai nevelésre, 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható.
Sérült gyermek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását a gyermek 6 éves koráig
végezheti a bölcsőde.
A bölcsődei kérelmek elbírálása Felvételi Szabályzata alapján történik.
1. A bölcsőde nyitva tartása munkanapokon hétfőtől péntekig, 7–17 óráig tart.
2. A bölcsődébe reggel 7 órától fogadjuk az érkező gyermekeket. A reggelizés zavartalan
lebonyolítása érdekében kérjük, hogy gyermeküket 8 óra előtt, vagy 8:30 után hozzák a
bölcsődébe.
3. A gyermekek hazaviteléről 15:30 –17:00-ig szíveskedjenek gondoskodni.
4. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az által írásban megbízott személy viheti el –
ezt az üzenő füzetben írásban előre jelezni szíveskedjenek, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal
nem bízható meg, nekik gyermeket a bölcsődében ki nem adunk.
5.A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy a gyermekek szekrényében csak a legszükségesebb dolgokat
tárolják, mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermekeken lévő, vagy
behozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

6. Az intézményben a gyermekek saját ruháikban vannak. A gyermeket a szülő öltözteti át. A
gyermek számára ékszer viselése balesetveszélyes, ezért annak viselése a törvényes képviselő
egyéni felelősségének számít.
7. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A többi gyermek egészsége érdekében lázas
(37,5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét
értesíteni kell. A betegségből felgyógyult gyermeket a bölcsőde csak („Egészséges, közösségbe
mehet”) érvényes orvosi igazolással veszi át.
8. Ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt,
illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a szülők elérhetőségeinek közlése a
bölcsődével. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről,
illetve orvosi ellátásáról, ezzel is segítve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A kivizsgálás
eredményét kérjük bemutatni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a
tájékoztatást.
9. Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát
24 órán belül közölje a bölcsődevezetővel
10. A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gyermek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell
fizetni. Az étkezés díja a fenntartó által megállapított mindenkor nyersanyagnorma ÁFÁ-val
emelt összege.
11. Ingyenes gyermekétkeztetést biztosítunk gyermek számára ha
− rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették
− tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
− a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
− olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át
12. A szülő a bölcsődei térítési díjat havonta, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
köteles befizetni. A gyermek távolmaradása esetén a bejelentést követő naptól a távolmaradás
idejére mentesül az étkezési térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
13. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő
beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül
történő információ cserére, a szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Az üzenő füzetbe
történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek
fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
14. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy
látogatásuk időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék.

15 .A bölcsőde a nyári zárva tartás időszakát minden év március 31-ig a bölcsődében
közzéteszi.
16. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekcsoportba otthonról gyermekeiknek semmilyen
élelmiszert ne hozzanak magukkal. A bölcsődei születésnapok és névnapok megünnepléséhez
házi készítésű sütemények és Torták nem szolgálhatók fel. A közegészségügyi szabályokról
szóló 9/1985. (X.23.) Eü-M BkM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni
17. A gyermek hozzátartozója panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél a gyermek sérelme esetén
vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
Ha 15 napon belül a panasz kivizsgálására nem kerül sor, vagy az intézkedéssel a panaszos
nem ért egyet, akkor a panaszos fenntartóhoz fordulhat. A beterjesztett panaszokat minden
esetben írásban kell benyújtani a polgármesteréhez–aki a fenntartó önkormányzattól átruházott
hatáskörében jár el. A panasz kivizsgálásáról jegyzőkönyv készül, amely a beérkezett panasszal
együtt iktatásra kerül.
18. A bölcsődei ellátás megszűnik, ha:
- a nevelési év végén a gyermek betöltötte a 3. életévét, óvodaéretté válik.
- a gyermeket gondozó szülő kéri az elhelyezés megszűnését.
- a szülő többszöri felszólítás ellenére sem fizeti be az étkezési térítési díjat.
- a gyermek orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem
gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.
- a gyermek a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján bölcsődei csoportba
nem integrálható.
19. Az épületi kapukat és ajtókat a gyermekek biztonsága érdekében az érkezési és távozási
időszak kivételével zárva tartjuk.
20. Kérjük, hogy vigyázzanak a bölcsőde külső és belső rendjére, környezetünk természeti és
tárgyi értékeire!
21. Az intézmény területén a dohányzás, a szeszesital fogyasztása tilos!
A házirend betartását köszönjük.
Záró rendelkezések:
A házirend érvényességéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
A házirendet a Képviselő-testület jóváhagyta, hatálybalépésének időpontja: 2018.09.01.
Csesztreg, 2018. ………..
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