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kisgyermeknevelő,                                                                            bölcsődei dajka 
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8/2018. (VIII. 28.) határozatszámon jóváhagyta: 
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                                  Kincses Tamásné 
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                                   Krizics Zsanett 

                          Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke 

Hatályos: a kihirdetés napjától 2018. szeptember 01.-től 

A dokumentum jellege: Nyilvános 



A Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha,  

Mini Bölcsődéjének Házirendje 

A bölcsődében 20 hetes kortól három éves korig gondozzuk azoknak a szülőknek a 

gyermekeit, akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik napközbeni ellátásáról 

nem tudnak gondoskodni. Az ellátás megkezdése előtt, de legkésőbb az ellátás megkezdését 

követő 2. hónap végéig a szülőnek igazolnia kell munkába állását. 

I. Általános információk 

Az intézmény neve: Villányi Kikerics Óvoda, Mini- Bölcsőde és Főzőkonyha  

Kindergarten „Kikerics” Willand 

 Az intézmény címe: 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 

        Telefonszáma: 72-492-576 

1. sz. telephelye: Konyha étterem 

7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 1-3.  

Telefonszáma: 72-492-023 

OM azonosító: 202259 

Fenntartó: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Székhelye: 7773 Villány, Fő tér 1. 

Elnöke: Krizics Zsanett 

Az intézmény e-mail címe: villanyovi@gmail.com 

Az intézmény honlap címe: www.kikericsovoda.hu  

Csoportok eloszlása: 2 db. mini bölcsődei csoport 

                                3 db. óvodai csoport 

Intézményvezető: Kincses Tamásné 

             Telefonszáma: 06/30-483-0722 

mailto:villanyovi@gmail.com
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II.  A házirend célja 

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének 

szervezését, a mini bölcsődei szakmai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek 

közvetítését. A házirend elősegíti intézményünk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért 

betartása kötelező a mini bölcsőde tagjai számára. A házirend – az intézmény nevelési 

évenkénti munkatervével együtt – szabályozza az mini bölcsőde belső rendjét, életét. 

Megállapítja a gyermeki- szülői kötelességek és jogok gyakorlásával kapcsolatos 

rendelkezéseket. 

III. A mini bölcsőde használatba vételi rendje 

Beiratkozás: a fenntartó dönt a beiratkozás idejéről. 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

   - szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló kártyája, 

   - gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

   - TAJ kártya, 

   - születési anyakönyvi kivonat, oltási könyv 

   - munkáltatói igazolás 

   - igazolás a hátrányos helyzet megállapításról 

   - nem magyar állampolgár esetén, regisztrációs kártya, útlevél. 

A mini bölcsődei jogviszony megszűnése: 

- A szülő kérelmére, másik intézménybe való átvétellel 

- 10-nél több igazolatlanul mulasztott nap után 

- A gyermek óvodakötelessé válásával, óvodai átvétellel a nevelési év utolsó napján. 

 

IV.  A mini bölcsőde működési rendje, nyitva tartása: 

A nevelési év időintervalluma: szeptember 1-től augusztus 31-ig. 

Nyári zárva tartás / nagytakarítás/ ideje: 2-3 hét előre meghirdetett időpontban. 
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Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap. 

Téli szünet ideje: Karácsony és Újév közötti időszak. 

Az iskolai tavaszi és őszi szünet idején összevont csoporttal ügyeletet tartunk.  

Az ünnepek, illetve rendkívüli események miatt (áramszünet, stb.) a munkarendben 

bekövetkezett változásokról időben, 7 nappal előtte, írásban értesítjük a szülőket.    

   A mini bölcsőde nyitva tartása:                                 

                    Hétfőtől – Péntekig: 7.00 – 17.00   

     Kérjük a kedves szülőket, segítsék a csoportok napirendjének kialakítását azzal, hogy 

gyermekeikkel legkésőbb 8.00 óráig megérkeznek a bölcsődébe. Lehetőség van arra, hogy 

alkalmanként későbbi időpontban érkezzenek, de ezt előre jelezni kell a gyermek 

kisgyermeknevelőjének. Fontos lenne, hogy gyermekükkel, ill. gyermekükért étkezések előtt 

vagy étkezések után jöjjenek, mert a kisgyermeknevelő étkezési idő alatt nem tud megfelelően 

odafigyelni az érkező-távozó gyermekre. 

A gyermekekért 16.50- ig szíveskedjenek a bölcsődébe érkezni. 

A mini bölcsőde napirendje évszakonként változik, rugalmasan kezelendő, ezért a mellékelt 

napirend tájékoztató jellegű. 

 

7.00-tól-8:00-ig: Folyamatos érkezés, szabad játék a szobában vagy a szabad 

levegőn, gondozás szükség szerint 

8:00-tól– 8:30-ig: Reggeli, játék 

8:30-tól-9:45-ig: 

 

 

 

        8:30-tól- 11.00-ig 

Játék, tevékenységek az évszakokhoz, ünnepekhez, 

aktualitásokhoz kapcsolódóan valamint játékkezdeményezés. 

Gondozás szükség szerint. Szükség szerint alvás 

A nyári időszakban udvari játék. 

9:45-től-10:00-ig: Tízórai, játék 

10:00-től-11:00-ig:   Jó idő esetén öltözködés, udvari játék, rossz idő esetén játék a 

csoportban 

11:00-tól- 11:30-ig: Folyamatos bejövetel az udvarról, gondozás, játék, éneklés, 

mondókázás, készülődés az ebédhez 

11:30-tól -12:00-ig: Ebéd 

12:00-tól -14:30-ig: Szájápolás (nagyoknak), meseolvasás majd alvás 

14:30-tól -15:00-ig: Folyamatos ébredés, gondozás, ébredés szerint, játék 

15:00-tól – 15:15-ig Uzsonna, játék 

15:00-tól-17:00-ig: Szabad játék a szobában vagy a szabad levegőn, folyamatos 

hazaadás. Szükség szerint gondozás. 
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V. Általános tudnivalók: 

    A bölcsőde – az alvásidő kivételével – lehetőséget biztosít a szülőknek, hogy 

betekintést nyerjenek az intézményben folyó szakmai munkába, megismerjék nevelési 

célkitűzéseinket (önállóság, szocializáció), a kisgyermeknevelő által alkalmazott 

nevelési módszereket, és a gyermekek fejlettségéhez igazított kultúrhigiénés szokások 

elsajátításának eredményeit. Reméljük, nyitottságunk lehetővé teszi, hogy partneri 

kapcsolat alakuljon ki a bölcsőde és a családok között. 

 

    A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermekeik tisztán, ápoltan 

érkezzenek a bölcsődébe. 

 

      Kérjük a kedves szülőket, hogy a bölcsődébe való bevétel előtt, gyermekeiket 

szükség szerint öltöztessék át, és tájékoztassák a kisgyermeknevelőt a gyermek 

hogylétéről, az otthoni eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a 

napi eseményekről és átadja a szülőnek a gyermeket. Ekkor ismét a szülő feladata a 

gyermek utcai ruhába való átöltöztetése. 

   A bölcsődéből a gyereket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy 

viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg, és a kisgyermeknevelő 

nem adhatja ki a gyermeket olyan személynek sem, aki ittas! 

   A bölcsődei átadókban minden gyermeknek külön, polca van a ruhák tárolására. 

Kérjük, hogy a szekrényekben lévő értékeiket ne tárolják a polcokon. A bölcsődében 

egyéb helyen hagyott, ill. a gyermeken lévő (ékszer) tárgyakért felelősséget nem 

tudunk vállalni. 

 

     A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében 

lázas, (37,0 
o
C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy 

fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló 

fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell. 

   Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Ehhez 

feltétlenül szükséges a pontos cím és a telefonszám, amit az üzenő füzetbe kérünk 

beírni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek 

hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 
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 Ha a szülő a gyermekét bármilyen előrelátható ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a 

távolmaradást egy nappal előtte, be kell jelentenie. 

 

  Kérjük, hogy a megállapított intézményi térítési díjat minden hónapban az előre 

jelzett napokon fizessék be, még hiányzás esetén is. Az ilyen esetekben keletkezett 

túlfizetések a következő térítési díj befizetésekor kerülnek jóváírásra. Ha a szülő a 

gyermekének távolmaradását a megállapított időpontig nem jelenti be, akkor sajnos a 

térítési díjat gyermeke hiányzása esetén is be kell fizetnie. 

A fenntartó által megállapításra került gondozási díj szintén előre fizetendő. Hiányzási 

napok ebből a díjból nem kerülnek levonásra! 

A befizetés módja: 

 Készpénzzel az intézmény éttermében /Csillagvölgy étterem, Villány, Rákóczi Ferenc 

u. 1-3. A gazdasági irodában.  

Ha a befizetés nem történik meg, akkor a be nem fizetett hónap elsejétől addig nem tudjuk 

bevenni a gyermeket a bölcsődébe, míg a térítési és gondozási díj pótbefizetését nem 

rendezik. 

   3 nap vagy ennél hosszabb hiányzás után a gyermeket a bölcsőde csak a háziorvos vagy 

gyermekgyógyászati szakrendelés orvosa által adott igazolás alapján tudja újra fogadni 

kivéve, ha a szülő előre jelzi a hiányzást. Hiányzás után kérjük, legalább egy nappal előre 

jelezzék, ha gyermekük ismét jöhet bölcsődébe. 

  Két hónapi folyamatos hiányzás után, csak különösen indokolt esetben és egyéni elbírálás 

alapján tudjuk a férőhelyet fenntartani. 

  Minden szülő részére biztosítunk egy „üzenő füzetet” melybe a kisgyermeknevelő 

rendszeres tájékoztatást ad a gyermekek fejlettségéről. Örömmel fogadjuk, ha a szülők is 

bejegyzéseikkel gazdagítják ismereteinket a gyermek egészségügyi állapotára, fejlődésére 

vagy az otthoni eseményekre vonatkozóan. 

 A bölcsődébe járó gyermekek kisgyermeknevelőjük jelenlétében térítésmentesen 

használhatják a só-szobát.  
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   Évközben a mini bölcsőde szülői értekezleteket és szülőcsoportos beszélgetéseket szervez a 

folyamatos kapcsolattartás és a gyermek bölcsődei életének figyelemmel kísérése céljából. 

Ezekre a találkozásokra minden szülőt szeretettel várunk. 

   Szülői fogadóóra kérhető az intézményvezetőtől és a kisgyermeknevelőtől. Előzetes 

időpont egyeztetés szükséges. 

   A babakocsival érkezőknek lehetőséget biztosítunk a babakocsik napközbeni tárolására. 

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy a babakocsik ne akadályozzák mások biztonságos 

közlekedését.  Az épületbe babakocsi nem tolható be! 

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bölcsőde területén, valamint 50 méteres körzetében 

TILOS A DOHÁNYZÁS! 

  Az 1997évi XXXI. tv. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény 

vezetőjéhez vagy az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben: 

1. az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, 

kapcsolattartásainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási 

és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, vagy 

2. az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. értelmében: 

6.§. (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító 

saját családi környezetben történő nevelkedéshez. 

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez. 

(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége 

kibontakozását segítő különleges eljáráshoz. 

(4)  A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi 

hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 
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(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – 

fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal 

szembeni védelemhez. 

7.§. (1) A gyermek szüleitől, vagy hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 

meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból 

fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 

(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás 

formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. 

(3) A gyermek, helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás 

szabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális 

hovatartozására. 

(4) A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a 

kapcsolattartáshoz. 

(5)  A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az 

esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek. 

10.§.(2) A gyermek védelmét ellátó szervezetek (a továbbiakban: intézmény) házirendje – e 

törvényben meghatározott keretek között – a gyermek életkorához, egészségi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei 

teljesítésének szabályait. 

A gyermeki jogok védelme 

11.§.(1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, 

aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (a 

továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során 

a.) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott – 

visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 

kezdeményezzen, 
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b.) a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az országgyűlésnek 

Szülői jogok és kötelességek 

12.§. (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, 

nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket – 

különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az 

egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa. 

(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelését segítő ellátásokról 

tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. 

(3) A gyermek szülője – ha törvény másként nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekét 

annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 

 A gyermek szülője köteles 

a.) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6.§. (5) bekezdése szerint 

tiszteletben tartani, 

d.) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 

e.) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a     

hatóságokkal együttműködni. 

A jogosultak érdekvédelme, a Gyv.tv. 35. §.(1) bekezdése értelmében az intézmény 

fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti 

fórum megalakításának és működésének szabályait. 

Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői 

 az intézmény dolgozóinak képviselői 

 az intézményt fenntartó képviselői. 

Az érdekképviseleti fórum: 

 Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat. 
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 Dönt hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 Intézkedést kezdeményez a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó 

gyámhivatalnál illetve más hatáskörrel rendelkező szervvel. 

 Véleményt nyilvánít az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben. 

 Javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről, működéséről, ebből származó bevételének felhasználásáról. 

 Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

Panasszal élhetnek a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai 

szervek a házirendbe foglaltak szerint az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti 

fórumnál: 

 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében 

 a gyermeki jogok sérelme, 

 az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén.  

Az intézményvezető vagy az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja – tájékoztat a 

panasz orvoslásának módjáról. 

A szülő az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az 

intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy a tett intézkedéssel nem ért egyet. 

A házirend betartását köszönjük. Reméljük, hogy együttműködésünket segíti! 

 Villány, 2018.09.01. 

                                      

….……………………………… 

          Kincses Tamásné /intézményvezető                     

 

A házirendben foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tartom! 


