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1. Általános információk az intézményről 

Neve:  Idesüss Bölcsőde  

Fenntartója: Gyermekkor Alapítvány   

Címe:  1108 Budapest, Sütöde utca 4. 

Telefonszáma: +36/70/3894843  

e-mail:  idesussbolcsode@gmail.com 

Vezetője:  Görbéné Timár Ildikó 

 

2. A Bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

A bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves korig történik a gyermekek gondozása, nevelése. Ha a 

gyermek a 3. életév betöltése után testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján nem érett az 

óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében a gyermekorvos javaslata alapján vagy a szülő kérésére. 

 

3. Az intézmény nyitvatartása 

A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. A bölcsőde a hét 5 munkanapján reggel 

6 órától 18 óráig tart nyitva. A nyári és a téli szüneti zárva tartás az előzetes szülői igények 

felmérése után kerül meghatározásra, melyet minden év március 1-ig közzéteszünk az 

információs fórumokon. A bölcsőde nyári időszakban is folyamatosan működik, az évi 

nagytakarítás és karbantartási feladatok miatt augusztus kettő utolsó hetében tíz munkanapra 

zárunk be. 

4. Nevelés nélküli munkanapok 

A nevelés nélküli munkanapokat a bölcsőde munkaterve határozza meg. Ezek igénybevételéről 

a szülőket minimum 7 nappal előtte tájékoztatjuk. 

5. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

A gyermekeket reggel 6:00 órától tudjuk fogadni a bölcsődei csoportban az intézmény 18.00-

ig van nyitva ezért kérjük, hogy gyermekeikért 17.45- ig érkezzenek meg. A napirend 

betartásához, és a gyermekek étkezéshez szükséges megfelelő idő biztosításához kérjük a 

kedves szülőket, hogy gyermekükkel 8.30-ig szíveskedjenek beérkezni a csoportszobákba.  

A bölcsődébe való bevétel előtt a szülőnek gyermekét szükség szerint át kell öltöztetnie. A 

szülő személyesen köteles átadni gyermekét érkezéskor a gondozónőnek. 

 Ez idő alatt kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését. Egyedül a gyermek nem 



 
3 

küldhető be az épületbe és onnan nem is távozhat. A szülőnek gondoskodnia kell arról, hogy 

gyermeke tisztán, ápoltan és a higiénés szabályoknak megfelelően érkezzen a csoportszobába. 

A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, oly módon, 

hogy az, az egészségügyi és kényelmi szempontoknak megfeleljen. A gyermeket be kell kísérni 

a csoportba és tájékoztatni a gondozónőt a gyermek hogylétéről, az otthoni változott 

eseményekről. Ha a szülő nem tud jönni a gyermekéért, a megbízott személy nevét írásbeli 

meghatalmazásban kell közölnie. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. A 

gondozónő a gyermeket ittas személynek nem adhatja ki. Hazavitelkor a gondozónő röviden 

beszámol a gyermekkel napközben történtekről, napi életéről és átadja a szülőnek. Ekkor ismét 

a szülő feladata az utcai ruhába öltöztetés. 

6. A távolmaradás igazolása 

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni. 

Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be. Azt, hogy a gyermek 

ismét egészséges, és látogathatja az intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek 

elmaradása esetén a kisgyermeknevelő nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek 

egészségének védelme érdekében. 

7. A csoportok napirendje az alábbi szempontokat figyelembe véve változik 

 

06.00 - 07.45 BEVÉTEL ÉS SZABAD JÁTÉKTEVÉKENYSÉG 

07.45 - 08.00 JÁTÉKOS TORNA (MOCORGÓ) 

08.00 - 08.15 REGGELIHEZ VALÓ ELŐKÉSZÜLETEK, SZEMÉLYES HIGIÉNE 

08.15 - 09.00 FOLYAMATOS REGGELI 

09.00 - 10.00 SZABAD JÁTÉK, FOGLALKOZÁSOK 

10.00 - 10.15 TÍZÓRAI 

10.15 - 11.00 JÁTÉK A SZABADBAN  

11.00 - 12.00 EBÉDELTETÉS, SZEMÉLYES HIGIÉNÉS TEENDŐK 

12.00 - 14.30 ALVÁSIDŐ 

14.30 - 14.45 ÉBREDÉS, HIGIÉNÉS TEENDŐK   

14.45 - 15.15 FOLYAMATOS UZSONNA 

15.15 - 18.00 SZABAD JÁTÉK, FOLYAMATOS KIADÁS 
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8. A gyermekekre vonatkozó védő - óvó rendszabályok 

 

a. Balesetmegelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések: 

A gyermekeket körülvevő felnőttek kötelesek a gyermekbalesetek megelőzése érdekében 

mindent megtenni. Betartani, a szülőkkel megismertetni, és betartatni a gyermekek egészsége 

és testi épsége védelmére vonatkozó előírásokat. A foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartási formákat a gondozási év megkezdésekor, 

valamint szükség esetén a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően a nevelési 

év folyamán több alkalommal ismertetni kell. A gyermekek által használt helységekbe külső 

személy csak cipővédő használatával léphet be. 

b. Bölcsődébe csak egészséges gyermek járhat! 

Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a bölcsődét! A 

közösség védelme érdekében lázas (37.5 °C feletti hővel), antibiotikumot szedő, fertőzésre 

utaló jelekkel rendelkező gyermek nem járhat az intézménybe! A családban előforduló fertőző 

megbetegedésről a bölcsődét értesíteni kell! 

Minden betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe a gyermek! 

Amennyiben a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, 

vagy a kijelölt hozzátartozót, hogy mielőbb hazavihessék, és a gyermek orvosi ellátásban 

részesüljön. 

c. Gyógyszerekről: 

A rendszeresen gyógyszert szedő gyermekek gyógyszer ellátásáról a szülőknek otthon kell 

gondoskodniuk, mert a bölcsőde ezt a felelősséget nem vállalhatja át. 

A gyermek gyógyszerérzékenységéről, illetve minden olyan rendszeres vagy időszakosan 

jelentkező betegségéről, amely a bölcsődében előfordulhat (például: epilepszia, lázgörcs, stb.) 

a gyermek érdekében tájékoztatni kell a bölcsődét. 

Napközben az intézményben megbetegedett gyermeknek lázcsillapítón kívül más gyógyszert 

nem adunk. Ilyen esetben azonnal értesítjük a szülőt, aki köteles a beteg gyermeket mielőbb 

elvinni és megfelelő ellátásban részesíteni. 

d. Élelmiszerekről: 

A gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése, biztosítása a bölcsőde feladata. Az 

étrend az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a gyermekek fejlődéséhez 

szükséges energia- és tápanyagbevitel mellett, az élelmiszer felhasználási javaslatokat 
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tartalmazó jogszabályokban meghatározottak szerint kerül összeállításra. A gyermekek 

születés- és névnapi köszöntéséhez szeptember 1 – május 31-ig csak aznapi, cukrászdai 

számlával igazolt édességet fogadunk el. Dobozos, gyárilag csomagolt szárazsüteményeket 

egész évben fogadunk. A sütemények nem tartalmazhatnak bogyós gyümölcsöket, mézet. Az 

ételintoleranciás étkezést csak szakorvosi igazolással tudjuk biztosítani.  

Kérjük, hogy az intézmény folyosóján és az öltözőkben, átadókban az ÁNTSZ előírása szerint 

mellőzzék az otthonról hozott ételek, élelmiszerek fogyasztását. Tilos a gyermekek részére házi 

készítésű ételt és italt behozni. 

 

9. A gyermekek által a bölcsődébe bevihető tárgyak 

A behozott tárgyak meglétéért, épségéért a bölcsőde felelősséget nem vállal. Balesetveszélyes, 

vagy tűzveszélyes tárgyakat, értéktárgyakat (ékszer, stb) a bölcsődébe bevinni tilos! 

A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért 

(megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért 

(sérülésekért) a bölcsőde semminemű felelősséget nem vállal. 

10. Bölcsődei szolgáltatási díj 

A bölcsőde gondozási és nevelési szolgáltatási díját, a Gyermekkor Alapítvánnyal megkötött 

szülői szerződésben foglaltak alapján kell megfizetni. 

A szolgáltatási díj megfizetése a Bölcsődei szolgáltatási díj nyilatkozat kitöltése után 

készpénzben, vagy banki átutalással történhet. Átutalás esetén a számlán szereplő határidőt 

kérjük tartsák be, valamint a megjegyzés rovatba tüntessék fel a számla számát. A díjat 

készpénzben havonta, az intézményben közzétett időpontban kell megfizetni. A hiányzás 

jelzése, a faliújságon kifüggesztett "hiányzást rögzítő papíron", vagy a bölcsőde telefonszámán 

lehetséges az aktuális napon. Az étkezés lemondása, vagy ismételt biztosítása érdekében a 

távolmaradást, illetve a betegségből, hiányzásból való visszatérést előző nap reggel 9 óráig 

kérjük jelezni. 

 

11. A bölcsőde helységeinek használati rendje és azzal kapcsolatos szabályok 

A gyermekek a bölcsőde helységeit csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

Mindenki felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért és az energiatakarékosságért 

 a tűzvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáért 

A bölcsőde területére való belépés és bent tartózkodás a gyermekek szülei és kísérői kivételével, 
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minden esetben a vezető vagy annak megbízottja engedélyével történhet, és a bent tartózkodás 

kizárólag felügyelet mellett, a kijelölt helyen engedélyezett. A szülők által használható területek 

rendjére fokozottan ügyeljenek az érintettek. A gyermekek babakocsiját, kisbiciklijét az 

ezeknek kijelölt helyen, a babakocsi tárolóban kell tárolni. A légúti fertőzések megelőzésére 

Sószoba működik minden nap 6.30-tól 17.00-ig az intézményben, ennek helyes használatának 

szabálya a sószoba ajtaján van feltüntetve.  

Az intézmény területére állatot behozni TILOS! 

A bölcsőde egész területén a dohányzás TILOS! 

 

12. Baleset megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések 

 

A gyermekeket körülvevő felnőttek kötelesek a gyermekbalesetek megelőzése érdekében 

mindent megtenni. A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartási 

formát a nevelési év megkezdésekor, valamint szükség esetén a gyerekek életkorának, 

fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell. A szülők a csoportszobákba csak a 

kisgyermeknevelőkkel előre egyeztetett időpontban cipővédő használatával léphetnek be. A 

bölcsődei belső folyosóira, termeibe babakocsival, kerékpárral ne jöjjenek be. Az udvarról a 

csoportszobai folyosókhoz vezető bejáratot a szülők ne használják. A szülő megérkezésével 

átveszi a kisgyermeknevelőtől a gyermekét, és távozásig az intézményi szabályokat, 

szokásokat, házirendet köteles betartani és betartatni gyermekével. A bölcsőde játszó területeit, 

udvarát, csoportszobáját a gyermek csak a kisgyermeknevelő felügyelete alatt használhatja. Az 

intézmény elektromos kapunyitó kódrendszerét a szülő kezelheti és a kapu, ajtó bezárásáért is 

ő felel.  

Az intézmény bejárati ajtaját az intézménybe lépést követően be kell csukni! 

Az intézmény épületében a folyosón futva közlekedni tilos! 

 

13. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal 

 Első, összevont szülői értekezlet új szülők számára 

 Anyás-apás beszoktatás 

 Szülői értekezletek 

 Alkotó délutánok, nyílt napok, közös rendezvények 

 Fogadóórák (vezetői, kisgyermeknevelő) 
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14. A Házirend hatálya kiterjed 

 az intézmény valamennyi kisgyermekére és szüleikre, 

 továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára egyaránt.  

A házirendben foglalt helyi rendelkezésekkel gyermekintézményünk közösségi élete 

zavartalanul és biztonságosan megszervezhető. A Házirendet minden beiratkozó gyermek 

szüleinek átadjuk. 

A Házirendben foglaltakat minden évben az első szülői értekezleten ismertetik, ahol a szülők 

aláírásukkal igazolva tudomásul veszik azt. 

 

Budapest, 2017.  

 

            

       …………………………………………… 

        bölcsődevezető 


