
 

A bölcsőde címe: 7140 Bátaszék, Perczel utca 1. 

Telefonszáma: 0630/511-57-51 

 

 

HÁZIREND 

 

 

1. A bölcsőde naponta 6 órától 17 óráig tart nyitva. 

 

2.  Munkanapokon reggel 6:00-8:00 között fogadjuk az érkező gyerekeket. Kérjük, a 

zavartalan és a nyugodt reggeli elfogyasztása érdekében, a reggeli előtt (8:00) 

érkezzenek meg gyermekükkel. 

 

3. Elvitelkor a gyermekeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott, 14. életévét 

betöltött személy veheti át. 

 

4. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. 

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben! A gyermekek 

személyes tárgyaiért (fülbevaló, nyaklánc stb.) felelősséget vállalni nem tudunk! 

Kérjük, a cipőbe írják be gyermekük nevét vagy bölcsődei jelét. Az utcai cipőket 

szíveskedjenek pakoló alján elhelyezni! 

 

A balesetek elkerülése érdekében a lenyelhető, apró tárgyakat (hajcsat, játék, pénzérme 

stb.) a csoportba behozni tilos! 

 

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas, (37,5 ° 

C-nál magasabb hőmérsékletű), vagy antibiotikumot szedő, vagy fertőzés gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a 

bölcsődét értesíteni kell! 

 

6. Kérjük, a bölcsődeorvos utasításait maradéktalanul tartsák be! 

 

7. A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét! 

A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. 

 

8. Amennyiben a gyermek napközben betegedne meg, a bölcsőde telefonon értesíti a 

szülőt, illetve a hozzátartozót. Kérjük a gyermek hazaviteléről és orvosi ellátásáról 

minél előbb gondoskodjanak, ezzel növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit! 

 

9. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, kérjük a 

távolmaradás okát, legkésőbb a hiányzás első napján, 6:45-ig közölje a bölcsőde 

munkatársával! 

 

10. Betegség miatti hiányzást követően a gyermeket „Egészséges, közösségbe mehet” 

orvosi igazolással, gyógyultan veheti újra igénybe a bölcsődei ellátást.  

 



11. Kérjük, a gyermek megkapott védőoltásairól folyamatosan tájékoztassák a 

kisgyermeknevelőket. 

 

12. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel való 

beszoktatáson túl, a kisgyermeknevelő- szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten 

keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. 

Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük nevelőjével egyeztessék! 

 

13. A bölcsőde takarítási és karbantartási munkák miatt nyáron két hét szünetet tart, 

melynek időtartamáról február 15-ig értesítést kapnak a szülők. 

 

14. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon fizessék! 

Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde szakmai vezetőjét, aki 

felvilágosítással és segítőkészséggel áll rendelkezésükre. 

Ha problémáikra nem kapnak megoldást, forduljanak segítségért az intézmény 

igazgatójához. 

 

15. Tájékoztatjuk önöket, hogy a 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet 5.§ (2) bekezdése szerint 

a bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít. A heti étlap a hirdetőtáblán megtekinthető. 

 

16. A bölcsőde teljes területére tilos állatokat behozni! 

 

17. Kérjük a babakocsikat csak az erre kijelölt helyen tárolják. 

 

18. A gyermek szülője, törvényes képviselője személyes adataiban (lakóhely, tartózkodási 

hely, elérhetőségi adatok) történt változást kérjük, mielőbb jelentsék be! 

 

19. A házirend előírásait veszélyhelyzetben vagy rendkívüli jogrendben, meghatározott 

időtartamra érvényes, teljes intézményre vonatkozó, átmeneti szabályozás felülírhatja. 

 

 

A Házirend betartását köszönjük! 

 

 

Bátaszék, 2021. szeptember 01. 

 

 

                                                                      Simon Csabáné 

                                                                       igazgató 


