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H Á Z I R E N D 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Bölcsődénkben. Az elkövetkezendő néhány évben közös 

lesz a felelősségünk gyermeke nevelése során. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes 

legyen, felhívjuk figyelmét a bölcsőde életét meghatározó szokásokra, szabályokra. A 

házirenddel intézményünk nyugalmát, szeretetteljes, biztonságos légkörét, nyitottságát, 

törvényes működését szeretnénk segíteni a meglévő értékeink megtartásával, minőségi 

fejlesztésével. Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az 

eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására 

 

Intézményegység megnevezése: DÁMK Bölcsődei Intézményegység 

 

A bölcsőde fenntartója: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testülete  

Cím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Telefonszáma: o6 (66) 483-100 

 

Az Intézmény székhelye: 

 

Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvodai Bölcsődei Intézményegysége DÁMK 

Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. 

Tel./fax: o6 (66) 483-149,06 20 254-5552 

E-mail: devaovik@gmail.com, devavanya@damk.hu, 

Intézményvezető neve: Diósné Ambrus Erzsébet 

Tel:06 20 770-7301 

Bölcsőde címe: GÓLYAHÍR Bölcsőde 

5510 Dévaványa, Kossuth út 5. 

Telefonszáma: 06 (66) 483-352,06 20 587-6612 

E-mail: amkkossuthovi@gmail.com 
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Bevezető rendelkezések 

A házirend célja és feladata 

A házirendben foglalt előírások célja biztosítani a bölcsőde törvényes működését, a 

bölcsődei nevelés és gondozás zavartalan megvalósítását, valamint a kisgyermekek 

bölcsődei csoportjában életük megszervezését. 

A házirend állapítja meg a gyermeki és szülői jogok és kötelességek gyakorlásával, 

valamint a bölcsőde munkarendjével kapcsolatos általános rendelkezéseket, a 

kapcsolattartás módját, a szociális támogatás rendszerét, az érdekképviseleti fórum 

működését, valamint a házirend elfogadásának és módosításának szabályait. 

 

A házirend hatálya 

Kiterjed a Bölcsődébe felvett kisgyermekek szüleire, a gyermekek törvényes képviselőire 

az általuk megbízott személyekre az intézményekben dolgozó kisgyermeknevelőkre és 

alkalmazottakra egyaránt kötelező érvényű. 

A joggyakorlás a szülőt nem a beiratkozástól, hanem a bölcsődei életbe való 

bekapcsolódástól illetik meg.  

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek, szülőnek, valamint a bölcsőde 
alkalmazottainak meg kell ismernie.  
A Házirend egy példányát az óvodába, bölcsődébe történő jelentkezéskor a szülőnek 
átadjuk.  
Az újonnan felvételt nyert gyermekek szüleinek első bölcsődei szülői értekezletükön a 
bölcsődei szakmai vezető tart tájékoztatást a Házirend előírásairól, szabályairól.  

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

• Intézményvezető irodájában 

• A bölcsőde mindkét csoportjának átadó helyiségében 

 

Általános tudnivalók 

 

• A bölcsőde területén és az udvarán a dohányzás szigorúan tilos! 

• A bölcsőde a gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését-a 

szülők munkavégzésének, munkaerő piaci részvételét elősegítő programban, 

képzésben való részvételének idejére biztosítja a szabad férőhelyekre. 
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• Bölcsődei csoportban az a kisgyermek gondozható, aki nem veszélyezteti önmaga és 

társai épségét. 

• A bölcsőde hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától 17.30-ig fogadja a gyermekeket. 

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

Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják a ott, mert a bölcsődében hagyott, 

illetve a gyermek személyes tárgyaiért pl.: fülbevaló, nyaklánc, karlánc, babakocsi, 

játékok stb. felelősséget nem tudunk vállalni.  

• Ágyneműről is a szülőknek kell gondoskodni és szükség szerint hazavinni, kimosva, 

megvarrva visszahozni. Gyermekeknek saját törölközőjük van és azt minden pénteken 

haza kell vinni, kimosni hétfőn reggel visszahozni. 

• Amennyiben a gyermek az étkezéshez előkét használ, köteles azt a szülő minden nap 

hazavinni és másnapra tisztát biztosítani. 

• Kérjük a megfelelő ruhát (szabadidőruha, kinti overál, sapka, sál,- megfelelő cipő) 

váltóruhát (akinek szükséges) minden esetben biztosítsák gyermekeik számára, hogy 

ellátásuk gördülékenyen történhessen! 

• Reggel a szülő öltözteti át gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek fejlettségi 

szintjétől függően felkínálja a bili vagy a WC használatát. Tisztán, rendezetten adja át 

a gondozónőnek a gyermeket. Tájékoztatást ad és kap a gyermek hogylétéről, a vele 

kapcsolatos otthoni eseményekről. 

• A gyermek délutáni távozásakor a kisgyermeknevelő beszámol a napi eseményekről. 

Ismét a szülő öltözteti át gyermekét. 

• Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradást másnap délelőtt, legkésőbb 11.00 óráig közölnie kell a bölcsődei 

dolgozókkal. 

• Betegség vagy távollét esetén a hiányzás okát kérjük a bölcsődével tudatni. Betegség 

miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe mehet.) 

orvosi igazolással tudunk fogadni. 

• A bölcsődéből a gyermeket a szülő vagy az általa megbízott, a kisgyermeknevelőnek 

személyesen bemutatott személy viheti el. 14 éven aluli kiskorú személynek a 

gyermek nem adható ki. Délután a gondozónő által a szülőnek vagy az általa 

megbízott személynek kiadott gyermek további ellátásáért, felügyeletéért a szülő, 

illetve az általa megbízott személy a felelős. Ittas felnőttnek (ittas szülőnek), 

meghatalmazás nélküli idegen felnőttnek a gondozónő nem adja ki a gyermeket! 
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• Folyamatban lévő válás, egyéb családi problémák esetén a gyermek személye körül 

kialakult vitának a bölcsőde nem szolgál helyszínéül! Válás esetén a láthatási jogokat 

a bölcsődén kívül kérjük tisztázni! 

• A bölcsődébe járó gyermekek cipőjét és ruházatát, törülközőjét jellel kérjük ellátni. A 

gyermek igényeinek megfelelően pelenkát, popsitörlőt a szülő mindig biztosítson. 

•  A kaput a gyermekek testi épségének megóvása érdekében, érkezéskor és távozáskor 

a retesszel kérjük bezárni. 

• A bölcsődében csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5 

és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. ezért semmilyen gyógyszer, homeopátiás 

készítmény, vitamin beadását biztosítani nem tudjuk, kivéve, ha az a szakorvos által 

előírt és a gyermek életminőségének javítását szolgálja.(pl.: belégzőpipa) 

• A családban előforduló fertőző megbetegedést kérjük jelezni! 

• A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő a jelentkezési lapon és az üzenő 

füzetben írásban köteles nyilatkozni! 

• A bölcsődében történő megbetegedés esetén a gondozónő értesíti a szülőt, hogy a 

beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe vinni. A szülő kötelessége a 

gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodni. 

• Az elérhetőséghez feltétlenül fontos a gyermek érdekében a pontos lakcím és elérhető 

telefonszám megadása, annak megváltozásának jelzése a kisgyermeknevelő felé. 

• Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi a bölcsődébe, a 

távolmaradás okát minél hamarabb közölje a bölcsőde gondozónőivel. 

• Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő 

nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a 

gyermeket a bölcsődéből kimaratottnak tekintjük. 

• Az intézményben napi 4 étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ez reggelit, 

tízórait, ebédet, uzsonnát tartalmaz.  

• Felhívjuk figyelmüket, hogy gyermekük névnapján, születésnapján az ünnepi 

kínálásra vagy egyéb jeles alkalmakra ,kizárólag gyári csomagolású,biztonsági 

előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott felbontatlan aprósütemény, keksz 

féleség,valamint 50 % gyümölcstartalmú rostos ital(zárt csomagolásban)hozható, 

illetve az évszaknak megfelelő gyümölcsöt áll módunkban elfogadni.  

• Kérjük, hogy a gyermekek cukrot, csokit, rágógumit ne hozzanak a bölcsődébe. 
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• Az intézmény felszerelési tárgyait, eszközeit az ellátott gyermekek és szüleik, 

valamint a bölcsőde dolgozói kötelesek rendeltetésszerűen használni és a szándékos, 

nem szándékos károkozásért anyagi fellelőséget vállalni.  

• A bölcsőde tulajdonában lévő eszközök, játékok az intézményből nem vihetők ki csak 

különleges engedéllyel, melyet az intézményvezető adhat ki. Az intézményben készült 

fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a 

szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Szociális támogatás rendszere 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek 

az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi 

LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-ejei hatállyal kibővíti a 

bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét 

Az ingyenes étkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni 

Az étkezési térítési díjak befizetése az DÁMK számlájára, az Eötvös úti óvodában történik 

minden hónap 15-ig, illetve átutalással a szülő igénye alapján. 

 

Beszoktatás 

• A bölcsőde biztosítja a szülő számára, - időpont egyeztetés után – a beszoktatási időn 

túlmenően is a bölcsődei életbe való betekintést. Információcserét az üzenő füzetbe 

való bejegyzéssel biztosítunk. Az ide történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a 

gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre 

vonatkoznak.  

• A bölcsődénkben két hét beszoktatást biztosítunk Szakmai szempontok alapján és 

gyermekük érdekében fontosnak tartjuk, hogy az első hét anyás beszoktatás legyen.  

A beszoktatás sikerességének feltételei:  

• A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább 

két hét.  

• A nevelő a szülőtől fokozatosan veszi át a gyermek ellátását.  

• A gyermek bölcsődei életének kialakításánál a szakmai elvek szabta kereteken belül 

figyelembe kell venni a kisgyermeknevelőnek az otthoni szokásokat.  
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• A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a 

kisgyermeknevelő és szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő 

információcserére. Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre. 

• A bölcsőde által szervezett szülői értekezleteken, nyílt napokon a folyamatos 

kapcsolattartás és a gyermekek bölcsődei életének figyelemmel kisérése céljából 

lehetőleg minden szülő vegyen részt.  

• A nyári időszakban a karbantartási, festési, nagytakarítási munkálatok ideje alatt a 

bölcsőde zárva tart, a fenntartó által meghatározott ideig. Nyáron 10 munkanapot van 

zárva a bölcsőde a fenntartó jóváhagyása alapján.(az augusztus 20-át megelőző 2 

hétben). 

• Gazdaságossági szempontok miatt ugyancsak zárva tarthat a bölcsőde a decemberi 

ünnepek között. 

• A szünetek ideje alatt a gyermek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni. 

• Ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári zárásról a 

szülők február 15.-ig értesülnek. 

 

Az ellátás megszűnésének, megszüntetésének esetei:  

A bölcsődei ellátás megszűnik 

• Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa 

nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig. 

• A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét 

betölti, 

• Az előbbi két eset alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

–  január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év 

végéig, 

–  ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei 

nevelési év végéig. 

• a szülő írásbeli kérésére 

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki  
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• a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében 

nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

• Házirend többszöri súlyos megszegése esetén 

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, pl.: 

ismételt indokolatlan hiányzás. 

Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 

10 napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében 

biztosított gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését 

vonhatja maga után.  Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére 

levélben felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét. Ha a 

hiányzást a szülő hitelt érdemlően nem tudja igazolni, úgy az ellátás megszűntetésre 

kerül. 

Az ellátás megszüntetéséről az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe 

vevőt, ill. annak törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve 

törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani 

kell.  

 
A gyermek jogai, kötelességei  

A gyermeknek joga, hogy  

– képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben 

részesüljön,  

– intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, bölcsődei 

életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,  

– személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad 

kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, 

családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben 

tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen 

jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a 

nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a 

művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, 

fenntartását,  
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– a gyermek joga, hogy az intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, 

külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön,  

– a gyermeknek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön,   

– emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális 

vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal 

szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek 

és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. 

 

Gyermeki kötelezettségek :  

– gondozójával együttműködjön, 

– megtartsa a bölcsőde helyiségei és közösségi területei használati rendjét,  

– óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt 

vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét 

és biztonságát védő ismereteket,  

– óvja a bölcsőde létesítményeit, felszereléseit,  

– az intézmény vezetői, alkalmazottai, társai, emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk,  

– megtartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.  

 

Szülők jogai, kötelességei:  

A szülő (törvényes képviselő) joga, hogy  

– tájékozódjon a bölcsődei ellátásról;  

– megismerje a nevelés–gondozás elveit, módszereit;  

– megismerje a gyermekcsoportok életét, napirendjét;  

– megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos tárgyi, személyi 

feltételeket;  

– megismerje a saját gyermekéről vezetett dokumentumokat;  

– véleményt mondjon, észrevételt, javaslatot tegyen az ellátással kapcsolatban;  

– személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogaikat tiszteletben 

tartsák.  

– A szülőt megilleti a gondozási-nevelési intézmény szabad megválasztásának 

joga. 
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–  igényelni, hogy bölcsődénk szakmai programjában és tevékenységében a 

tájékoztatást és az ismereteket többoldalúan közvetítse. 

– megismerje bölcsődénk szakmai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon 

az abban foglaltakról. 

–  A házirendet beiratkozáskor minden szülő átveszi és átvételét aláírásával 

igazolja. 

– gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, gondozásához, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

– Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását, részt vegyen a képviselők 

megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy 

közreműködjön annak tevékenységében. Személyesen, vagy képviselő útján 

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, intézményünk 

irányításában.  

– A bölcsőde nyitott rendezvényein részt vegyen. 

A szülő (törvényes képviselő) kötelessége, hogy  

– gyermekével együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa;  

– gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, igényeit, véleményét 

figyelembe vegye;  

– gyermeke jogainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges 

intézkedéseket;  

– együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és 

szervekkel, továbbá a hatóságokkal. 

– gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről 

– biztosítsa gyermeke bölcsődei gondozás-nevelésben való részvételét. 

– figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke 

teljesítse kötelességeit és megadjon ehhez minden elvárható segítséget.  

– Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó 

kisgyermeknevelőkkel.  

– Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését a bölcsődei, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

– A szülő köteles miden olyan, a gyermekével kapcsolatos körülményekről 

eseményről, a családi életét befolyásoló változásról az intézményvezetőt, 
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gyermeke kisgyermeknevelőjét tájékoztatni, mely a gyermek bölcsődei életére 

kihatással bír, azt lényegesen befolyásolja, korlátozza.  

– Tartsa tiszteletben a bölcsőde dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

– A kisgyermeknevelő, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői 

gondozói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során 

büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek 

számítanak.  

– A szülő köteles gondoskodni gyermeke időjárásnak, és gyermeke 

tevékenységének megfelelő kényelmes, tiszta, rendezett ruházatáról, melyet 

kérünk jellel ellátni. 

– A szülők által biztosított felszerelések: ágynemű, gyermek személyes tisztasági 

felszerelése, pelenka, bőrápoló krém, eldobható nedves törlőkendő, 

textilpelenka, váltócipő (papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében 

nem szabad hordani), az évszaknak megfelelő váltóruha, optimális 

mennyiségben. A felsorolt eszközök, textíliák javítása, tisztán tartása, cseréje a 

szülő kötelessége. A gyermeket tisztán, ápoltan kell a bölcsődébe járatni. Ha ez 

nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre 

felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a 

gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk 

 

Szülői érdekvédelmi fórum 

A bölcsődébe érdekvédelmi szervként működik az érdekképviseleti fórum.  

Tagjai a csoportokat képviselő szülők és kisgyermeknevelők, az intézményvezetője és a 

fenntartó önkormányzat képviselője. A szülőket képviselő fórum tagjait, az ellátásban 

részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői választják meg az első szülői 

értekezleten. A fórumtagok neve és elérhetősége, a gyermekjogi képviselő neve, 

elérhetősége a gyermekátadóban kifüggesztve megtalálható. A fórum szabályos 

működtetése érdekében évente legalább egy alkalommal ülésezik. (aktuális probléma 

esetén szükség szerint). A szülők véleményüket, ötleteiket, észrevételeiket, panaszaikat a 

bölcsőde átadójában elhelyezett ládába helyezheti. 

 

Az érdekképviseleti fórum az alábbi feladatokat gyakorolja: 

• az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme. 

• az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, érintő ügyekben,  
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• javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, 

• javaslatot tehetnek az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatásokról.  

• egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

• intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál és az intézmény ellenőrzését ellátó 

Szociális és Gyámhivatalnál.  

 

Panasz, panaszkezelési eljárás 

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek az 

intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumánál 

• az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

• a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 

esetén, 

• az alábbi iratbetekintés megtagadása esetén: A gyermek szülője vagy törvényes 

képviselője a szolgáltató intézmény vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a 

külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek 

vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel 

kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. Az érintett írásbeli 

hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges 

adatot tartalmazó iratba. 

 

Az intézmény vezetője jogosult az érdekképviseleti fórum összehívására melynek 

részletes szabályait az ilyen tárgyú helyi szabályzat tartalmazza. Az érdekképviseleti 

fórum üléséről az érintetteket valamint a gyermekjogi képviselőt lehetőség szerint írásos 

formában az ülés időpontját megelőzően legalább 3 munkanappal korábban értesíti.  

Az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz 

orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője 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 ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 
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A fenntartó feladata 

A fenntartó a törvényesség biztosítása érdekében évente ellenőrzi a házirend, valamint 

más belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó 

felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak 

eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot 

megsemmisíti. Az ellenőrzés eredményéről a fenntartó tájékoztatja a Képviselő-testületet 

az éves munkatervben meghatározott időpontig. 

A bölcsőde nyitottsága biztosítja a szülők számára, hogy aktív részesei legyenek gyermekük 

közösségi életének. A gondozónőkkel való időpont egyeztetés után –a beszoktatási időn 

túlmenően is- szívesen teret engedünk a bölcsődei életbe való bepillantásnak. Célunk a 

szülőkkel való együttműködés eredményessé tétele, ezért készséggel állunk rendelkezésre 

bármilyen, a bölcsődei korosztályt érintő gondozási-nevelési problémák megoldásában az 

életkori sajátosságnak megfelelő magatartási- és kulturhigiénés szokáskialakítás, kisgyermek 

napirendje, táplálása, gondozási-nevelési módszerek stb tekintetében. 

A HÁZIREND megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek 

bölcsődéből való kizárását vonja maga után 

A HÁZIRENDBEN foglaltakat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Érvényes:2015. szeptember 1-től visszavonásig. 

 

Dévaványa,2015.09.01. 

Diósné Ambrus Erzsébet 

Intézményvezető 

ZÁRADÉK 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/9956-2/2015. végzésében előírt 

kötelezettségek teljesítése érdekében ellenőrzés következtében szükséges 

- házirend módosítását az Érdekképviseleti Fórum a 2015. november 20-án megtartott 

ülésén jóváhagyta, 

- házirend, szakmai program és egyéb belső szabályzat módosítását Dévaványa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 358/2015. (XI.23.) Dv.Kt. számú 

határozatával elfogadta. 

Dévaványa, 2015. november 23. 

Diósné Ambrus Erzsébet 

Intézményvezető 
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