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a Balassagyarmat Városi Bölcsőde H ázirendjének jóváhagyásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármesíere a katasztrófavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll. töruény 46. § (4)
bekezdésében kapoft hatáskörében eljárua, tekinteftel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre, a
gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi XXXI. töruény 104, § (1)
bekezdés d,) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a Balassagyarmat
Városi Bölcsőde (székhely: 2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.) Házirendjét a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2,) A Polgármesterfelkéri a Jegyzőt a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidö: 2021, j(tlius 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
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HAZIREND

A bölcsőde neve, székhelye: Balassag5rarmat Városi Bölcsőde
2660. Balassagyarmat
Áchim András u. 20.

Telephely neve, székhelye: Balassagyarmat Városi Bölcsőde Manóvár Mini Bölcsődéje
2660 Balassagyarmat
Kóvári út 1.

Telefonszáma:

Intézményvezetőz

06-35_300-0ó6
06-20-779-09-61

Borkó Edit

A bölcsőde naponta reggel 6.00 óráto1 fogadja az érkező gyermekeket. A telephely 7.00 -
I7.00 Őráig. Kérjük, hogy 8,30 * 9.00 óra között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel
előtte vagy utána érkezzenek A gyermekek hazavitelére este 17.00 óráig van lehetőség.

A bölcsődéből a gyermeket csak szülő vagy álta|a írásban megbízott személy viheti el, 14
éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

A bölcsődei átadőban minden gyermeknek jellel ellátott külön szekrénye van a ruhák
tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a
bÖlcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy hozott tárgyakéú. felelősséget vállalni
nem tudunk.

Abölcsődeorvosjavaslatait: betegseg esetén a bólcsődébejárás szüneteltetésére, az otthoni
ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében Iázas,
(37,5 C és ennél nragasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzés gyanús
gYermek a bölcsődét nem látogathatja. A csaiádban előforduló fertőző betegségről a
bolcsődét értesíteni kell.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás
eredményét kérjük bemutatni, orvos áitali diagnózist írásban.

Abban az esetben, ha a gyermt:k napközben megbetegszik a bölcsődében, a
kisgyermeknevelő értesíti a szülót, ilietve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a
Pontos cím és teleÍbnszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodj anak a
gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás
esélyét. A kiskorú gyerrnek vizsgáIatát egészségügyi ellenőrzését, kezelését, gyogyitasat
csak házi gyermekorvos, i]letve annilk helyettese laíhatja el, igazolást is csak Ő-adhat,
melyen szerepelnie keii a diagnózisnak és az alkalmazott terápiának.

Ha szÜlő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás
okát közölj e az intézményvezetővel.
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9. A család és bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a. szülővel törlénő
beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi taláIkozásaira, a családi füzeten keresztül
történő információ-cserére, sziiltíi értekezletre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a
családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját
beszélj ék me g az intézmény vezetővel.

10. A családi fiizetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
á|lapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményeire vonatkoznak.

1 1, Kérjük, hogy az étkezési térítési díjat átutalással fizessék be a Balassagyarmat Városi
Bölcsőde 1040271I-00029607-00000008 számlaszámra. Fizetési és egyéb gondjaik esetén
keressék azintézményvezetőt, aki segítőkészséggel á1l szíves rendelkezésükre.

12.Az intézményben, érdekképviseleti fórum mrjködik az 1997" évi XXXI. tv. 35.-36.§.
alapján.
Tagjai:

Az ellátásban részesi,ilő gyermekek sziilei.
Az intézmény dol gozóinak képviselőj e,

Az intézmény fenntarló kéovisel őj e.

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője panasszal élhet azintézmény vezetője vagy
az érdekképviseleti fórum tagiai felé, a gyermekek.jogainak sérelme az elléttásta vonatkozó,
észrevételek a dolgozók kötelezettségszegése esetén.
Azintézmény vezetője, illetve az érdekképviselcti fórum apanaszí kivizsgálja, és tájékoztatást
ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. .A. gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője az intézmény fenntartőjához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az
intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a
vizsgá|at eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel trem ér1 egyet.

A Balassagyarmati Városi Bölcsőde bázirendle azintézménybe beíratott gyermekek szüleire és
az irt ézmény dol gozóira egyaránt vonatkozik.

A házir en d beta r tását köszönj ük!
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