Házirend
Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ
Bölcsőde neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda , Bölcsőde
Bölcsőde címe: 6080. Szabadszállás, Honvéd út 28.
Bölcsőde vezető neve: Bugyi Andrásné
Telefonszám: 76 / 558 – 164
A szakmai vezető neve: Boczka Tímea
Telefonszáma: 76/ 558-163
Kedves Szülők !
A bölcsőde és a család együttműködése, a derűs, nyugodt bölcsődei légkör biztosítása és a nevelési
feladatok zavartalan ellátása érdekében kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet
figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a benne foglaltak betartására.
1. A bölcsőde nyitva tartása: Hétfőtől – péntekig tartó 5 napos munkarenddel egész éven át
folyamatosan működik. A nyitvatartási idő: 6. 15 – 17°° - ig.
2. A bölcsődei felvétel rendje:
A bölcsődébe a gyermekek a működési engedély alapján vehetők fel.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, orvosi igazolással a negyedik életévének betöltését követő
augusztus 31- ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
3. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el.
4. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében
hagyott illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk.
5. A csoportszobai és az udvari váltóruha kiválasztásánál elsősorban a kényelmi és egészségi
szempontokat vegyék figyelembe.
6. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz vagy
köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele a bölcsődébe a gyermek biztonságos
gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
Ilyen esetben a kisgyermeknevelőnek kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
A kisgyermeknevelőnek tilos otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap
folyamán ! Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítményt.
7. Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újra bölcsődébe.
8. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák a bölcsődét,
gyermekük érdekében.
9. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt
illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy
ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, orvosi ellátásáról.
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10. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, kérjük
hogy a távolmaradás okát 24 órán belül jelezzék.
11. Gyermekek étkeztetése a bölcsődében.
A gyermekek hiányzását a főzést megelőző nap 10 óráig lehet bejelenteni.
A
bejelentés
elmulasztása
esetén
nincs
mód
a
visszatérítésre.
Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be.
Az étkezések időpontjai:
 reggeli: 8. 30
 tízórai: 10°°
 ebéd: 11. 30
 uzsonna: 15°°
Célszerű a nagyon korán érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni.
12. A szülő joga, hogy
 megismerhesse a gyermekcsoport életét
 megismerje a nevelési - gondozási elveket
 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől
 a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon és javaslatot tegyen.
 az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat és tájékoztatást kaphat.
13. A szülő kötelessége, hogy
 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együtt
működjön
 a bölcsőde házirendjét betartsa.
14. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a
szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő – szülő napi találkozásaira,
az üzenő füzeten keresztül történő információ cserére, szülői értekezletekre,
csoportbeszélgetésekre.
Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermeknevelőjével előre
egyeztessék.
15. Dohányzás szabályai
A bölcsőde épületében és udvarrészen tilos a dohányzás.
Reklám jellegű anyagok elhelyezése
A vezetői engedély megkérése után, csakis a bölcsőde profiljával, tevékenységével, működésével
kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámanyagok kerülhetnek ki a bölcsőde hirdetőtáblájára.

A házirend betartását köszönöm.
Szabadszállás, 2014.09.01.
Bugyi Andrásné
ÁMK igazgató
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