
1 
 

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

OM azonosító: 030986 

 

 

 

 

 

Bölcsőde 

4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 

 

HÁZIREND 

 

 

 

 



2 
 

HÁZIREND 

a bölcsődei csoportba járó szülők részére 

 

 A HÁZIREND CÉLJA  

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák a bölcsőde törvényes működését, a 

nevelés és gondozás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének 

megszervezését. 

 

 A házirendben megfogalmazott szabályok vonatkoznak a gyermekekre, szüleikre, az 

intézmény valamennyi dolgozójára, és a bölcsődét meglátogató külsős személyekre is.  

 A jogalkotó, a fenntartó általában a jogszabályi háttér módosítása után rendel el kötelező 

házirend-felülvizsgálatot, amelynek célja, hogy az intézményi szabályok összhangban legyenek 

a megváltozott jogszabályi környezettel. Ettől függetlenül a vezetőség módosíthatja akkor is a 

házirendet, ha úgy látja, hogy annak előírásai, nem tesznek eleget az intézmény által kitűzött 

szabályozási célnak. 

 A házirend egy példányát a bölcsődébe történő beiratkozáskor a szülőnek átadjuk és annak 

átvételét, megismerését aláírásukkal igazolják. 

 

1. Általános információk a bölcsődéről 

 

Az intézmény neve: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

 Az intézmény székhelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 Az intézmény OM azonosítója: 030986 

 A mini bölcsőde székhelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 Az intézmény e-mail címe: nagyhegyesovi@freemail.hu; 

tunderkertovoda.4064@gmail.com 

Intézményvezető: Kovácsné Biri Irma  

            Vezetői fogadóóra: Előzetes egyeztetés szerint 

 Telefonszáma: 52/566-023 

 A gyermekvédelmi felelős neve: Finta-Tóth Angéla 

 Fogadóórája: Előzetes egyeztetés szerint 
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2. A nevelési-gondozási év rendje 

 

A gondozási év szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig tart. 

Nyári zárás időpontja: 2 hét (az óvoda zárásával egyidejűleg az éves munkaterv szerinti időben). 

A bölcsőde nyári zárva tartás időpontjáról legkésőbb minden év február 15-ig a szülőket 

tájékoztatjuk.  

A bölcsődében április 21. - vagy ha az a heti pihenő-, vagy munkaszüneti napra esik, az azt 

követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja - minden évben nevelés-gondozás 

nélküli munkanap. 

          Napi nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 6.00 – 17.00 óráig 

 

3. Az intézményre vonatkozó házirend az alábbiakkal egészül ki a bölcsődei egységre 

vonatkozóan: 

 

 A bölcsőde naponta reggel 6.00 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek 

hazavitelére 17.00 óráig van lehetőség. Reggel a szülő öltözteti át gyermekét az 

évszaknak megfelelő ruházatba, illetve tájékoztatást nyújt a gyermek hogylétéről, a vele 

kapcsolatos eseményekről. 

 A bölcsődéből a gyermekeket csak szülő, vagy általa írásban megbízott személy viheti 

el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

 A bölcsődei átadóban, a gyermekek öltöző részében legalább 2 váltás ruha, szükség 

szerint pelenka, törlőkendő, kenőcs, púder álljon rendelkezésre! A gyermek kedvenc 

játéka, puha alvókája, kistakarója mindennap behozható. 

 A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas 

(hőemelkedés is), antibiotikumot szedő, vagy fertőzés gyanús gyermek a bölcsődét nem 

látogathatja. A családban előforduló betegségekről a bölcsődét értesíteni kell.  Ha a 

gyermek gyógyszert, vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő köteles 

tájékoztatni a kisgyermeknevelőt. 

 Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 

pontos cím és telefonszám megadása. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb 

gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a 

mielőbbi gyógyulás esélyeit. 

Betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással tudunk fogadni. 

 A család és a bölcsőde kapcsolattartásának lehetőségei: családlátogatás, szülős 

beszoktatás, napi szóbeli kapcsolattartás, szülői értekezletek, üzenő füzet. 

 A bölcsődés korú gyerekeknek napi 4 alkalommal biztosítjuk az életkorának megfelelő 

energia- és tápanyagbevitelt. A gyermekek étkezését a 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet 

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló jogszabály 

alapján biztosítjuk.  

 Hiányzás esetén a távolmaradást reggel 8 óráig közölje az óvoda telefonszámán 

(52/566-22), az étkezéstérítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a 

gyermek hiányzását figyelembe venni. 
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 Ingyenes étkezésre történő jogosultság lehetőségéről és a kérelmezés módjáról az 

intézményvezető tájékoztatja a szülőt a beiratkozáskor. 

 Kérjük, hogy az étkezéstérítési díjat a jelzett időpontban pontosan fizessék be! 

 A szülők gyermekük ellátásával kapcsolatos panasz esetén elsősorban az 

intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben úgy értékelik, hogy 

problémáikat nem tudták megnyugtató módon rendezni, a fenntartónál kérhetik 

panaszuk orvoslását. 

 

 

 

A házirend betartását és az együttműködést köszönjük. 

 

 

 

 

A házirend hatályba lépése:  

Az elfogadás napján, illetve a szükséges módosításokat követően, minden nevelési év 

kezdetekor. 

Elfogadta a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete és a bölcsődei részleg 

kisgyermeknevelői.  

A házirend elfogadásakor az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorolt. 

 

A házirend nyilvánosságra hozatala: 

Az intézmény főbejáratánál elhelyezve, honlapján, a vezetőnél, illetve minden újonnan 

beíratott gyermek szülője kézhez kapja. 

Az intézményünkbe való beiratkozással a házirend rendelkezéseinek betartására is 

kötelezettséget vállal a szülő. 

 

 

Nagyhegyes, 2020. március 9. 

 

 

 

          Kovácsné Biri Irma 

                                                                                            óvodavezető 
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A Gyermekek Érdekképviseleti Fórumának 

 működési szabályai 

 

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

(a továbbiakban: Gyvt.) 35. és 36. §.-a alapján, Nagyhegyes Község Önkormányzata az általa 

fenntartott Tündérkert Óvoda és Bölcsődében ellátásban részesülők érdekvédelmére szolgáló 

Gyermekek Érdekképviseleti Fóruma megalakításának és működésének szabályzatát (a 

továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Tündérkert Óvoda és Bölcsődére. 

 

2. Az intézmény e Szabályzathoz igazodóan Érdekképviseleti Fórumot működtet. 

 

3. A hatályos Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az 

Érdekképviseleti Fórum elnöke, és az intézmény vezetője felelős. 

 

4. A Szabályzat a kihirdetés után az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékletét képezi. 

 

II. 

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása 

 

1. Az intézmény Érdekképviseleti Fórumának megalakításáról a Szabályzat 

rendelkezéseire figyelemmel – az intézmény vezetője gondoskodik. 

 

2. A Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározni, hogy a szülők/törvényes képviselők 

száma nem lehet kevesebb a bölcsődei dolgozók képviselőinek és a fenntartó 

képviselőinek összlétszámánál. 

 

3. Az Érdekképviseleti Fórum 4 fő határozatlan időre választott főből áll, tagjainak 

összetétele a Gyvt. 35 § (2)-(3) bekezdéseire tekintettel: 

 

a.) a Fenntartó által delegált: 1 fő, 
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b.) az ellátásban részesülő gyermek szülei, vagy törvényes képviselői: 2 fő, 

c.) az intézmény dolgozóinak képviselői: 1 fő. 

A szülők/törvényes képviselők képviselőire a bölcsődei csoportban a szülők önmaguk tesznek 

javaslatot. A javasolt személyek közül a bölcsődei csoportban megtartott szülői értekezleten 2 

főt választanak, egyszerű többségi szavazással. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást 

kell tartani a legtöbb szavazatot kapott jelöltekre. 

 

A bölcsőde dolgozóinak képviselőit a dolgozók maguk közül választják. Az intézmény vezetője 

– mint első szinten kompetenciával bíró személy – nem lehet tagja a Fórumnak. 

 

A fenntartó képviselőjét a Képviselő-testület jelöli ki. 

 

III. 

Az Érdekképviseleti Fórum szervezete 

 

1. Az Érdekképviseleti Fórum saját tagjai közül az első ülésen nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel elnököt választ. 

 

2. Az elnök feladata, egyebek között, hogy képviselje az Érdekképviseleti Fórumot, annak 

döntéseit. Intézkedik a panaszok kivizsgálására, összehívja az Érdekképviseleti Fórum 

ülését, azon elnököl. 

 

3. Az adminisztratív feladatok végzésére az elnök az Érdekképviseleti Fórum tagjai közül 

titkárt bíz meg. 

 

4. Az Érdekképviseleti Fórum tagja részt vesz a Fórum munkájában, az ügyben véleményt 

nyilváníthat, határozati javaslatot tehet. Jogosult a döntés kialakításának folyamatában 

eltérő álláspontját kifejteni. Javasolhatja napirendek felvételét. 

 

 

IV. 

Az Érdekképviseleti Fórum feladata 

 

1. Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi. 

 

2. A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti 

együttműködés szélesebb körben értelmezett alapját. 
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További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz, 

probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül. 

 

3. Az Érdekképviseleti Fórum feladata a Gyvt. 35. §. alapján, hogy: 

o megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, 

vagy tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról. Minderről 15 napon 

belül írásban tájékoztatja a panaszost, 

o intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a 

gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél (fenntartó, 

gyermekjogi képviselő) 

o véleményt nyilvánítson a bölcsőde vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben, 

o javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről,  

o egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

 

 

V. 

Az Érdekképviseleti Fórum működése 

 

1. Az Érdekképviseleti Fórumnál panasszal élhetnek a gyermek szülője vagy törvényes 

képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és 

szakmai szervek  

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 

esetén. 

 

2. Az Érdekképviseleti Fórum ügyintézési ideje 15 nap. 

 

3. Az Érdekképviseleti Fórumhoz beérkezett ügyeket haladéktalanul az intézményvezető 

tudomására kell hozni! Az intézményvezető a jelzett panaszt kivizsgálja, tájékoztatást 

ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról, illetékességi körén belül megteszi a 

szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem rendelkezik kompetenciával, a 

megfelelő személyhez továbbítja azt. Minderről 10 napon belül írásban tájékoztatja a 

Fórumot.  

 

4. A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézményvezető vagy a Fórum 15 napon 

belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem 

ért egyet. 

 

5. Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

 

6. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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7. Az Érdekképviseleti Fórum bármely tagja megbízásának megszűnése esetén, 60 napon 

belül, vagy az új nevelési évben az első szülői értekezleten új tagot kell választani. 

 

8. Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik, ha: 

- ha az ellátásban részesülő gyermek az intézményi ellátásból kikerül, akkor a 

szülő vagy más törvényes képviselő képviseleti jogosultsága megszűnik, 

- az őt delegáló szülői kör visszahívja 

- az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonya 

megszűnik, vagy az őt delegáló munkahelyi kollektíva visszahívja 

- az intézményt fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultságát a fenntartó 

megszünteti. 

 

 

           VI. 

Záró rendelkezések 

 

1. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. 

 

2. Működésének tárgyi feltételeit (irodahelyiség, egyéb eszközök) az intézmény biztosítja. 

 

3. Az Érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletes szabályait az 

intézmény Házirendje is tartalmazza. 

 

4. Az Érdekképviseleti Fórum állandó tagjai és a szülői választmány tagjainak névsorát, 

valamint a tagság elfogadására tett aláírásukat ezen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. A melléklet aktualizálásáért az intézményvezető a felelős. 

 

5. A Szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Nagyhegyes, 2020. március 9. 

 

 

 

 Bajusz Istvánné     Dr. Csősz Péter 

        polgármester       jegyző 

 


