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Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Bölcsıdei ellátása 
6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. 
Telefon: (62) 297-070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézmény vezetıje: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıje 
 6775 Kiszombor, Óbébai utca 11. sz. 
 Telefon (62) 297-074 
 
Bölcsıde Fenntartója: Önkormányzat, Kiszombor 
Címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8. sz. 
Telefon (62) 525-090 
 
A bölcsıde nyitva tartása: 6:30 -17:00 óráig 
 
 
I. Bevezetı rendelkezések 
 

1. A házirend célja és feladata 
1.1. A házirendben foglalt elıírások célja biztosítani a bölcsıde törvényes 

mőködését, a bölcsıdei nevelés és gondozás zavartalan megvalósítását, valamint 
a kisgyermekek bölcsıdei csoportjában életük megszervezését. 

1.2. A házirend állapítja meg a gyermeki -és szülıi jogok, kötelességek 
gyakorlásával, a bölcsıde munkarendjével kapcsolatos általános rendelkezéseket, 
a kapcsolattartás módját, a szociális támogatás rendszerét, az érdekképviseleti 
fórum mőködését. 

 
2. A házirend hatálya 
 
Kiterjed a Kiszombori Önkormányzati Bölcsıdébe felvett kisgyermekek szüleire, az 
intézményben dolgozó kisgyermeknevelıkre és alkalmazottakra. 

 
3. A házirend nyilvánossága 

3.1. A házirend elıírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülıknek, valamint a 
bölcsıde alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

3.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthetı: 
• a bölcsıde átadóban, 
• a bölcsıde vezetıjénél, 
• E.E.SZ.I vezetıjénél. 

3.3. A házirend egy példánya -a bölcsıdébe történı felvételkor- a szülınek átadásra 
kerül, és a szülı nyilatkozik annak elfogadásáról. 

3.4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend elıírásairól a 
bölcsıdevezetınek tájékoztatni kell a szülıket. 

3.5. A házirendrıl minden érintett tájékoztatást kérhet a bölcsıde vezetıjétıl, 
valamint a kisgyermeknevelıjétıl: szülıi értekezleten vagy ettıl eltérıen elıre 
egyeztetett idıpontban. 

 
 
II. A gyermeki és szülıi jogok, kötelességek 
 
A gyermeknek joga van, hogy: 
- segítséget kapjon a saját családjában történı nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlıdését veszélyeztetı helyzet elhárításához, a társadalomba való 
beilleszkedéséhez,  



- sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlıdését és személyisége kibontakozását 
segítı különleges ellátásban részesüljön, 

- a fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 
szerek ellen védelemben részesüljön, 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki 
erıszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban 
részesüljön. 

 
A szülı joga, hogy: 
- megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 
- megismerhesse a gyermekcsoportok életét, 
- megismerje a nevelési, gondozási elveket, 
- tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelıjétıl, 
- véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsıde mőködésével kapcsolatban, 
- megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 
 
A szülı kötelessége, hogy: 
- a gyermeke ellátásában közremőködı személyekkel és intézményekkel együttmőködjön, 
- a fizetendı térítési díjat idıben rendezze, 
- az intézmény házirendjét betartsa. 
 
 
 
III. Általános tudnivalók  
 

1. A bölcsıde a gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését - a 
szülık munkavégzésének, munkaerı piaci részvételt elısegítı programban, képzésben 
való részvételének idejére biztosítja. 

 
2. Bölcsıdei csoportban az a kisgyermek gondozható, aki nem veszélyezteti önmaga és 

társai testi épségét. 
 

3. Az intézmény bölcsıdei csoportjai naponta, reggel 6.30 órától délután 17.00 óráig 
tartanak nyitva. A gyermekek a bölcsıdébe 6.30 órától 8.00 óráig érkezhetnek. 8.00 
órától 8.30-ig reggeliznek, ezért kérjük a szülıket, hogy ez idı alatt érkezésükkel ne 
zavarják az étkeztetést, gyermekükkel elıtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek 
hazavitelérıl 17.00 óráig gondoskodjanak.  

 
4. A gyermekek étkeztetése a csoportszobákban történik, kultúrált étkezéshez -

neveléshez használatos gyermekasztalok és székek igénybevételével. A bölcsıde más 
helyiségei – fürdıszoba, gyermeköltözı, bejáró – étkezésre higiénés szempontok miatt 
nem használható. 

 
5. A gyermek gyógyszer és étel érzékenységérıl kérjük, hogy a szülı tájékoztassa a 

bölcsıdét . 
  
 

6. A reggeli érkezés után, mielıtt még a csoportba beadnák gyermeküket, kérjük 
használják a fürdıszobát (kézmosás és szükség szerinti WC használat). 



 
7. A bölcsıdébıl a gyermeket a szülı vagy az általa megbízott, a gyermek nevelıjének 

személyesen bemutatott és a tájékoztató füzetben írásban megnevezett személy viheti 
el. 14 éven aluli kiskorú személynek a gyermek nem adható ki. 

 
 

8. A bölcsıdében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tartsák a szekrényben, mert a bölcsıdében 
hagyott tárgyakért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért pl.: fülbevaló, nyaklánc, 
karlánc, babakocsi, játékok stb. felelısséget nem tudunk vállalni.  

 
9. Az intézmény felszerelési tárgyait, eszközeit, az ellátott gyermekek és szüleik, 

valamint a bölcsıde dolgozói kötelesek rendeltetésszerően használni és a szándékos, 
nem szándékos károkozásért anyagi felelısséget vállalni. A bölcsıde tulajdonában 
lévı eszközök, játékok az intézménybıl ki nem vihetık.  

 
10. A bölcsıde orvosa Dr: Kiss Katalin  havi 4 órát tartózkodik a bölcsıdében és nyomon 

követi a gyermekek egészséges fejlıdését. A törzslapokra vezeti a státus vizsgálatok 
eredményeit. Javaslatait, kérjük szülıket vegyék figyelembe. 

 
A bölcsıdébe csak egészséges gyermek hozható, ezért gyógyszer beadását biztosítani nem 
tudjuk, kivéve, ha az a szakorvos által elıírt és a gyermek életminıségének javítását szolgálja. 
A közösséget, a gyermekek egészsége érdekében lázas (37,5 C° és ennél magasabb 
hımérséklető), antibiotikumot szedı, hányás, hányinger és hasmenéses tüneteket mutató vagy 
fertızésre gyanús gyermek nem látogathatja. Kérjük a szülıket, hogy a családban elıforduló 
fertızı betegségekrıl, a gyermek gyógyszer és étel érzékenységérıl gyermekük érdekében 
tájékoztassák nevelıjét. Ezzel kapcsolatosan a meglévı és új kivizsgálások (orvosi vélemény) 
eredményét, pl. a diéta, a megfelelı alkalmazás érdekében mutassák be.  
 
Ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsıdében, a kisgyermeknevelınek kötelessége 
értesíteni a szülıt, illetve a hozzátartozót. Ebben az esetben kérjük, minél elıbb 
gondoskodjanak a gyermek hazavitelérıl és orvosi ellátásáról. Az elérhetıséghez feltétlenül 
szükséges a pontos lakcím és telefonszám. Kérjük, ha ebben változás áll be, azt idıben 
jelezzék a csoport kisgyermeknevelıi felé. 
 
Betegség vagy távollét esetén a hiányzás okát elızı nap 15:00 óráig  kérjük a bölcsıdével 
tudatni. Hiányzás után a bölcsıde csak gyermekorvosi igazolással látogatható. 
 
Felhívjuk a szülık figyelmét a bölcsıdei térítési díjak befizetési határidejének pontos (minden 
hónap 10 napjáig, ill. pótbefizetés) betartására. A gyermek távolléte esetén is ezt a megjelölt 
idıpontot kérjük betartani.  
 
 
IV.  A kapcsolattartás formái és ideje 
 
A bölcsıdében a család és a bölcsıde együttmőködése döntı fontosságú, mivel a kisgyermek 
kora és fejlettsége nem teszi lehetıvé, hogy „közvetítıként” lépjen fel. 

 
1. Családlátogatást a gyermek felvételét megelızıen vagy az adaptáció alatt, valamint 

aktuálisan kezdeményez a bölcsıde. 



 
2. A gyermek - szülıvel történı beszoktatása (minimum két hét, sajátos nevelési igényő 

gyermek esetében a gyermek állapotának függvényében hosszabb idejő is lehet) 
megkönnyíti az új környezetbe való beilleszkedést, csökkenti az adaptációs 
nehézségeket, lehetıséget ad a szülıknek a nevelési feladatok és a hasonló korú 
gyermekek tevékenységének megfigyelésére. 

 
3. Szülıi értekezletre évente 2 alkalommal kerül sor. Az összevont szülıi értekezleteken 

a bölcsıde egészét érintı kérdésekrıl esik szó, majd ezt követıen az adott 
gyermekcsoportra vonatkozó aktuális események megvitatása a szülıi-
kisgyermeknevelıi megbeszélésen történik. 

 
4. A család és a bölcsıde kapcsolatának erısítésére szolgál a kisgyermeknevelı-szülı 

napi találkozása is, mely során információt cserélnek a gyermek napi tevékenységérıl. 
A tájékoztató füzetbe történı bejegyzéseket szívesen vesszük, akár a gyermek 
egészségi állapotára, akár a fejlıdésére, vagy az otthoni eseményekre vonatkozóan. 

 
5. A bölcsıde napi életébe való betekintés a szülık számára folyamatos. Külön alkalmat, 

lehetıséget kínálunk nyílt napok, egyéb ünnepek alkalmával is. Kérjük, hogy várható 
látogatásuk idıpontját elıre egyeztessék a bölcsıde vezetıjével. 

 
6. A bölcsıdevezetıje a felvétel alkalmával, késıbb pedig a napi csoportlátogatások és 

egyéni beszélgetések lehetıségének biztosításával tart kapcsolatot a szülıkkel.  
 

7. Külön lehetıség a kisgyermeknevelıi egyéni beszélgetés a szülık részére, ahol elıre 
egyeztetett idıpontban kölcsönös alkalom nyílik a gyermekfejlıdésének, illetve az 
aktuális problémáknak a megbeszélésére.  

 
8. A bölcsıde eredményes nevelı, gondozó munkájához a kisgyermeknevelık 

tevékenységén kívül a mőködést elısegítı egyéb közalkalmazottak (élelmezésvezetı, 
konyhai dolgozók és kisegítık) munkája is szükséges. 

 
 
V. Szociális támogatás rendszere 

 
1. A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

148.§ a) bekezdése alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermekeket 100% térítési díjkedvezmény illeti meg, melyet a szülınek, törvényes 
képviselınek a jegyzı által kiadott határozattal igazolnia kell. 

 
2.  A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

148.§ c) d) bekezdése alapján, három- vagy többgyermekes családoknál, illetve 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében az intézményi térítési díj 50%-át 
kell normatív kedvezményként biztosítani.  

 
A jogosultság igénybevételéhez a határozatot és a szakorvosi igazolás  bemutatása 
szükséges. 
 
 

 



VI. Érdekképviseleti fórum 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 
értelmében, a bölcsıdei ellátásban részesülık érdekeinek védelmében az intézmény 
érdekképviseleti fórumot  mőködtet. 
 

1. Az érdekképviseleti fórum tagjai  
• a két csoportot képviselı szülık,  
• a bölcsıdét képviselı kisgyermeknevelı Harkai Józsefné, 
• a fenntartó önkormányzat delegáltja  Balázsné Börcsök Márta óvodavezetı. 
Az aktuális tagok névsora jól látható helyen kifüggesztésre került. 

 
2. Az érdekképviseleti fórum feladata  

2.1. Az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek 
védelme.  

2.2. A hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés. 
2.3. Intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselınél, illetve 

más hatáskörrel rendelkezı szervnél. 
2.4. Az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezésére, mőködtetésére, valamint  költségvetés felhasználására vonatkozó 
javaslattétel. 

2.5. A házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása. 
  

3. Az érdekképviseleti fórum mőködése 
3.1.  A gyermek szülıje vagy más törvényes képviselıje, továbbá a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben 
foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsıdevezetıjénél vagy az 
érdekképviseleti fórumnál: 

• az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, 
• a gyermeki jogok sérelme, 
• az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

3.2. Az intézmény vezetıje, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, 
és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 

3.3. A gyermek szülıje vagy más törvényes képviselıje, ha 15 napon belül nem kap 
értesítést a vizsgálat eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért 
egyet, az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselıhöz fordulhat 
jogorvoslatért. 

 
 
VII. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
 

1.    A házirend tervezetét a bölcsıde dolgozóinak javaslatai alapján a bölcsıdevezetıje 
készíti el. A tervezetet a kisgyermeknevelık megvitatják, majd véleményeiket 
eljuttatják a bölcsıdevezetıjéhez, aki a véleményeket figyelembe véve elkészíti a 
házirend végleges tervezetét. A házirend, az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény vezetıjének jóváhagyásával, a fenntartó határozatával lép életbe.  

 
2.   Az érvényben lévı házirend módosítását kezdeményezheti: 

• a bölcsıdevezetıje, 
• a kisgyermeknevelık, 



• az érdekképviseleti fórum. 
A házirend módosítását az 1. pontban leírt módon kell végrehajtani. 

 
 
 
VIII. A bölcs ıde funkciói: 

 
• Egészségügyi. 
• Egészségnevelési (mozgás, levegızés, táplálás, higiénés) szabályok kialakítása.  
• Nevelési. 
• Családtámogató, szociális funkció. 
• Gyermek és családvédelmi funkció. 

 
 
A bölcsıde egész területén Tilos a DOHÁNYZÁS! 
 
 
 
Kiszombor 2012. június 13.                                                     Dénes Andrásné 
                                                                                                   bölcsıdevezetı 
 
 
 
 
 
                                             Kunné Horváth Izabella  
                                             EESZI intézményvezetı 
 
 


