BabyGarden Daycare Családi Bölcsi És Miniovi
1125 Budapest, György Aladár utca 16.

HÁZIREND

1.) A bölcsődébe és a minioviba csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége
érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy
fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. Kiemelten kérjük, hogy
hasmenés és/vagy hányás, hurutos köhögés esetén ne hozzák az intézménybe a
gyermeket. Betegség esetén orvosi igazolással jöhet a gyermek újra közösségbe.
2.) A szülő köteles bejelenteni a gondozónőnek azokat a gyermek egészségi állapotával
kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben beavatkozást igényelhetnek (pl.
epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség…). Az ehhez szükséges
gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a
teljes intézményi ellátás időtartamában. A bölcsődének/miniovinak át kell adni egy olyan
személy telefonszámát, aki az adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a
gyermekért. Az átadott gyógyszert névvel, használati utasítással ellátva a gyógyszer
szekrényben kell tárolni. A gyermek betegségét, a gyógyszeradagolás mennyiségét, az
intézmény minden dolgozójával ismertetni kell, hogy szükség esetén bárki elláthassa a
gyermeket.
3.) Az esetleges gyógyszer és/vagy ételallergiáról a szülő köteles az intézményvezetőt és a
gondozónőket tájékoztatni. Hasonló okok miatt kérjük, hogy a gyermekükért érkező szülők
saját gyermekükön kívül mást ne kínáljanak meg otthonról hozott ételekkel, hiszen nem
tudhatják, mire érzékenyek a csoportba járó gyermekek. A saját gyermeknek szánt
otthonról hozott ételt (pl. Túró Rudi, snackek, stb.) kérjük, hogy az intézmény falain kívül,
hazafele fogyasszák el.
4.) Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő
értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és
telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek
hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
5.) Amennyiben a kisgyermeknevelők bármilyen külsérelmi, bántalmazásra utaló jelet
észlelnek, különösen, ha erről a gyermek is beszámol, a kisgyermeknevelőknek törvényben
előírt kötelezettségük, hogy a megfelelő szervek felé jelzést tegyenek.
6.) Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi be az intézménybe, a
távolmaradás okát 24 órán belül közölje az intézményvezetővel, vagy a bölcsődei
gondozónőkkel.
7.) Az intézmény nyitva tartási ideje 8.00-17:00. A nyitva tartási idő után érkező szülő vagy
hozzátartozó minden megkezdett óráért plusz ügyeleti díjat (4000.- Ft/óra) köteles fizetni.
8.) A szülő feladata a gyermeket átöltöztetni benti/kinti ruhába mind megérkezéskor, mind a
hazavitel során. Az intézmény dolgozóinak a többi gyermek felügyelete végett erre nincs

kapacitása. Ennek okán kérjük, hogy délután 16.45 percig legkésőbb érkezzenek meg
gyermekükért.
9.) A szülők higiéniai okok miatt nem tartózkodhatnak a csoportszobában és a konyhában.
10.) A beszoktatás ideje alatt kérjük a szülőt, hogy viseljen zoknit vagy papucsot, amikor a
csoportban tartózkodik.
11.) A bölcsődében hagyott személyes tárgyakért, ruhákért felelősséget vállalni nem tudunk.
12.) A szülők által biztosított felszerelések: gyermek személyes tisztasági felszerelése, pelenka,
bőrápoló krém, textilpelenka, váltócipő, az évszaknak megfelelő váltóruha, optimális
mennyiségben. A felsorolt eszközök, textíliák javítása, tisztán tartása, cseréje a szülő
kötelessége. A Mini Ovis csoportos gyerekeknek fogkefét és fogkrémet hozni a szülő
feladata.
13.) A szülő köteles minden olyan, a gyermekével kapcsolatos körülményről, eseményről, a
családi életét befolyásoló változásról gyermeke kisgyermeknevelőjét tájékoztatni, mely a
gyermek bölcsődei életére kihatással bír, azt lényegesen befolyásolja, korlátozza.
14.) A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, gondozásához,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
15.) A szülőt megilleti a gondozási-nevelési intézmény szabad megválasztásának joga.
16.) A gyermek joga, hogy nálunk biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön,
17.) hogy képességeinek, adottságainak megfelelő gondozásban-nevelésben és oktatásban
részesüljön,
18.) hogy a személyiségjogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való
jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát intézményünk
tiszteletben tartsa.
19.) Az intézmény területén a dohányzás és a szeszesital fogyasztása tilos.
20.) Ha a nap végén nem a szülők vagy törvényes gyámok érkeznek a gyermekért, akkor a
gondozónő csak abban az esetben adhatja át a gyermeket, amennyiben a szülő erre
előzetesen felhatalmazta, és a gyermekért érkező személy igazolni tudja
személyazonosságát.

A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.
Hatálya visszavonásig érvényes.
A hozzánk járó gyermekektől és szüleiktől, hozzátartozóiktól a házirend betartását szigorúan
elvárjuk!
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Intézményvezető
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