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Házirend 

 
Bölcsőde neve: Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde 

A bölcsőde címe: 4800 Vásárosnamény Alkotmány út 10. 

A bölcsődevezető neve: Nagy Tímea 

A szakmai vezető helyettes neve: Tóthné Lakatos Anikó 

 

1. A bölcsőde naponta reggel 7.00-tól – 8.00 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 8.00 – 8.30 között 

ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazavitelére délután 17.30 

óráig van lehetőség. 

 

2. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti 

kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön zárható szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak 

a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, ill. a gyermeken lévő vagy 

hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

4. Kérjük a szülőket, hogy: - az évszaknak megfelelően váltóruháról, cipőről gondoskodjanak.  

                                               - váltócipőt biztosítsanak mind a csoportszobában, mind az udvaron. 

    Tilos a szülőknek a csoportszobában, illetve a fürdőhelyiségben utcai cipőben tartózkodni!                                            

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5oC és ennél 

magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. 

A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy 
gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke kisgyermeknevelőjét. 
 
6. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, 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, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás 
esélyeit. 
 
7. Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe mehet.) orvosi igazolással 
tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. 
 
8. Az üzenő füzetbe kérjük jegyezzék be a változásokat, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek 
fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkozóan. Amennyiben a szülő ezen információk egyikét eltitkolja, 
sem az intézmény, sem a dolgozói nem vonhatóak felelősségre. 
 



BEREGTÖT KFI. 
Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Kistérségi Fejlesztési Iroda 
Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde 
4800 Vásárosnamény, Alkotmány utca 10. 

9. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást másnap reggel
legkésőbb 8.00 óráig telefonon, szóban közölje a szakmai vezetővel, illetve a gyermek gondozónőjével. A térítési 
díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni. 

10. Az intézményt kéthetente látogatja a bölcsődei gyermekorvos. Amennyiben a gyermekorvos jelzéssel él,
kérjük a szülőket vegyék figyelembe és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, keressék fel háziorvosukat. 

11. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén
keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

12. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!

13. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.

14. A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli zárást, a szülők
igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden év március 15-ig tájékoztatjuk. Kérjük 
ezeken a napokon a szülőket, gyermekük elhelyezését biztosítsák. 

15. A szülő- gyermek- kisgyermeknevelő kapcsolatának építésének érdekében, kérjük a szülőket, hogy vegyenek
részt a bölcsődei rendezvényeken. (szülői értekezlet, családi napok, stb. ) Ezen rendezvények időpontjairól a 
hirdetőtábláról tájékozódhatnak a szülők, ezért kérjük, hogy napi rendszerességgel figyeljék. 

16.Ételt a bölcsődébe nem hozhatnak be, kivételt képeznek az ünnepnapok (születésnap, névnap). Ilyen 
esetekben csak számlával igazolhatják a sütemény eredetét. 

17.Kérjük a szülőket a bölcsőde állapotának, tisztaságának megóvására! Amennyiben a Házirend valamely 
pontját megszegik, a gyermek bölcsődei ellátása megszűnik! 

18. Amennyiben a szülők kifogással élnek, úgy megtehetik az intézmény fenntartójánál, illetve a Felügyeleti
szerveknél. 

Vásárosnamény, 2021. 07. 19.

 ------------------------------------ 
 intézményvezető 

------------------------------------------ 
Szülő/ tötvényes gondviselő 

     ------------------------------- 
   Szakmai Vezető 


