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HÁZIREND

Az Intézmény neve: Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI
Székhelye: 9735 Csepreg, Nádasdy Ferenc u. 15.
Elérhetősége: 94/365-065
Az intézmény vezetője: Horváth Béláné
Elérhetősége: 06-30-579-1498
Kisgyermeknevelők: Kovács Irén, Horváth Kovács Andrea
Gyermekjogi képviselője:Pál Andrea
Elérhetősége: 06-20-4899-582
E-mail: andrea.pal@emmi.gov.hu

A BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE
1. A bölcsődei intézmény egység munkanapokon reggel 6:30 –tól 17:00 –ig tart nyitva.
A bölcsőde munkanapokon 6:30-8:30 óráig fogadja az érkező gyermekeket, továbbá
9:00-10:00 óráigis érkezhetnek a délelőtt folyamán a gyermekek A hazavitelről
közvetlenül az étkezések után, 12:00 órakor, illetve 15:00-17:00 óráig van lehetőség.
Kérjük, hogy az étkezések alatt, ne zavarják a gyermekcsoportot.
2. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy
viheti el. Gyermeket a bölcsőde 18 éven aluli gyermeknek nem adhat ki.
3. A bölcsődébe érkezéskor, amíg a szülő a gyermeket át nem adja a
kisgyermeknevelőjének, illetve távozáskor miután a szülő gyermekét átvette, a
bölcsőde egész területén szülő viseli a gyermekéért a teljes felelősséget.
4. A bölcsődei szekrény a gyermek ruhájának tárolására szolgál. Csak a
legszükségesebb dolgokat helyezzék el benne. A bölcsődében hagyott
értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.
5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészsége érdekében
lázas (37,5 Celsius fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy
fertőzés gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja! A családban előforduló
fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell.
6. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülőnek tájékoztatnia kell a
bölcsődét. A kivizsgálás eredményét is kérjük bemutatni.
7. A gyermek napközbeni megbetegedése esetén a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt,
vagy ha őt nem sikerül elérni, akkor a szülő által előzetesen pontos címmel és
telefonszámmal megadott hozzátartozót. Kérjük, hogy megbetegedés esetén minél
előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről.
8. A betegség után érkező gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatunk, a
diagnózisról és a lefolytatott gyógyszeres terápiáról tájékoztatást kérünk.
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9. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a
távolmaradást délelőtt 10 óráig jelenteni kell a 365-065-ös telefonszámon.
10. A nyári időszakban festési, karbantartási, nagytakarítási munkálatok ideje alatt a
bölcsőde 3 hétig zárva tart. A fenntartóval történt előzetes egyeztetés alapján a
lezárás időpontjáról február 15. napjáig értesítjük a szülőket.
11. A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A téli
(ünnepek között) zárás időpontjáról a szülőket időben tájékoztatjuk.
12. A Bölcsőde területén tilos a dohányzás!
13. A szülő a gyermek bölcsődei beszoktatása alatt a gyermekével együtt a
csoportszobában tartózkodhat, de csak olyan tevékenységet folytathat, amely sem a
saját sem a többi gyermek nevelését/gondozását nem zavarja! A beszoktatási időn túl,
akisgyermeknevelővel előzetesen egyeztetett időpontban lehetőség van a gyermek
bölcsődei látogatására.
14. A gyermekkel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket, problémákat a
kisgyermeknevelőkkel való személyes találkozás során, vagy Családi füzetbe történő
bejegyzéssel lehet megtenni vagy negyedévente szülői értekezleten, ahol a
kisgyermeknevelővel személyes beszélgetésre van lehetőség.
15. Kérjük, hogy az étkezési térítési díjat minden hónapban az előre jelzett napokon
befizetni szíveskedjenek.
16. A bölcsődei öltözőbe, csoportba élelmiszert nem lehet behozni!
17. A bölcsőében Szülői Fórum működik.Az érdekképviselet juttatja el a beérkezett
panaszt az intézményvezetőnek.
18. Az intézményünkbe való beiratkozással a házirend rendelkezéseinek betartására is
kötelezettséget vállal a szülő.

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

Csepreg, 2020. március 1.

Horváth Béláné
intézményvezető

