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Általános információ az óvodáról és bölcsődéről 

 Neve: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

 Székhelye: 1121. Budapest Művész út 5-7. 

 Elérhetőségek: 

o  Telefon: 06 (1) 391-7127 

o   E-mail: muvesz@omszinonprofitkft.hu 

o Honlap: http://muveszovi.omszi.hu/  

 Telephelye:  Pikler Emmi Bölcsőde  

 Címe: 1022 Budapest, II. Lóczy Lajos utca 3. 

 Elérhetősége:  

o Telefon: 06 (30) 551-0303  

o E-mail: pikler@omszinonprofitkft.hu 

o Honlap: www.pikler.hu 

 Igazgató: Nagy Miklósné 

 Elérhetősége: 

o Telefonszám: 06 (1) 391-7128 

o E-mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu 

o Fogadó órája: előre egyeztetett időpontban 

 A Művész úti Óvoda és bölcsöde fenntartója: OMSZI Nonprofit Kft. 

 Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 

 Elérhetősége: 

o e-mail címe: titkarsag@omszinonprofitkft.hu 

o Levelezési Cím: 1364 Budapest, Pf.: 83 

o Telefon: 06/1/799-4660 /Titkárság/ 

o Fax: 06/1/799-4663 

 Képviseletre jogosult: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató 

 Az óvoda férőhelyeinek száma: 112 fő 

o Óvodai csoportok száma: 5 csoport 

 A bölcsődei férőhely szám:  28 fő 

o Bölcsődei csoportok száma: 2 csoport 

 Pikler Emmi Bölcsőde férőhely: 36 fő 

o Pikler Emmi Bölcsőde csoportok száma: 3 csoport 

 Fejlesztést segítő szakemberek: 

o JáTék Tér pedagógusai 

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban 

mailto:muvesz@omszinonprofitkft.hu
http://muveszovi.omszi.hu/
mailto:pikler@omszinonprofitkft.hu
http://www.pikler.hu/
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A bölcsőde naponta 7-17 óráig tart nyitva. A gyermekeket folyamatosan fogadjuk. 

A reggelit folyamatosan kínáljuk 8:30-ig. 

A gyermekért jövő szülőnek, vagy a meghatalmazott személynek legkésőbb 17 óráig 

kell a gyermekért a bölcsődébe érnie. 

A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa megbízott, meghatalmazott / 

írásban, és előzőleg bemutatott / személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e 

feladattal nem bízható meg. 

Fülbevalóval, lánccal balesetveszély miatt gyermeket a bölcsődébe fogadni csak szülői 

felelősségvállalás esetén tudunk. 

HIÁNYZÁS/TÁVOLLÉT 

Lázas, vagy fertőzésre gyanús gyermeket szíveskedjenek a háziorvosnak megmutatni 

a gyermek és a közösség egészségének védelme érdekében. A családban előforduló 

fertőző betegségről kérjük a bölcsődét értesíteni. 

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

gondozónő értesíti a szülőt. Ezért is kérjük a pontos címet és telefonszámot megadni, 

valamint ezek változását kérjük azonnal bejelenteni. 

A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással fogadjuk újból.  

A gyermek védőoltásairól a bölcsődét tájékoztatni kell.  

Amennyiben a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradás okát /10 óráig/ e-mailen (pikler.bolcsi@gmail.com) vagy telefonon 

(30/5510303) jelezni kell, mert csak így tudjuk másnaptól az étkezését lemondani. A 

lemondott ebédet a következő hónapban jóváírjuk.  

Hiányzást követően az első beérkezési napot be kell jelenteni, hogy az étkezést 

biztosítani tudjuk.  

 

mailto:pikler.bolcsi@gmail.com
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BEFIZETÉSEK 

A bölcsődei szolgáltatás és az étkezés térítési díját a számla kiállításától számított 10 

napon belül kérjük átutalni.  

A készpénzes befizetéseket a tárgyhó 15. napjáig kell a pénztárba befizetni. 

Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátása év közben megszakad, kérjük, hogy ezt egy 

hónappal előre jelezzék. Ellenkező esetben a fennmaradó hónapra is ki kell fizetni a 

bölcsődei ellátás díját. 

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 

Szociális támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a szülője ez iránt 

írásbeli kérelemmel fordul a lakhelye szerinti illetékes önkormányzathoz. 

 

A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden nevelési év kezdetekor 

tájékoztatja a gyermekek szüleit. 

A tájékoztatás formája: 

  - a szülő szóbeli tájékoztatása, 

  - tájékoztatás kitűzése a bölcsőde hirdetőtábláján. 

A szociális támogatás iránti kérelem a nevelési év bármely időpontjában benyújtható. 

Az étkezési térítési díjból szülői nyilatkozat ellenében a nagycsaládosok kedvezményt 

kapnak. 

BESZOKTATÁS 

A kisgyermek beszoktatása a szülő jelenlétében fokozatosan történik. Ez megkönnyíti 

a gyermek számára az új környezetbe való beilleszkedést, a szülő pedig betekinthet a 

bölcsődei csoport mindennapjaiba.  

A beszoktatás kezdetének időpontját a bölcsőde a szülővel egyeztetve jelöli ki. A 

beszoktatás menetének részleteit a bölcsőde a szülővel előzetesen megbeszéli. 

A beszoktatási időszak legalább 10 munkanap, de rugalmasan alkalmazkodik a 

gyermek igényeihez. 
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A GYERMEKEK RUHÁZATA A BÖLCSÖDÉBEN 

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek névvel ellátott külön nyitott 

öltözőszekrénye van. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a polcon, 

mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermekek személyes tárgyaiért felelősséget 

vállalni nem tudunk.  

Legyen a bölcsődés gyermeknek tartalék felszerelése, váltócipője, udvari öltözéke. Jó,  

ha a szülő a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel látja el. 

AZ INTÉZMÉNY HELYSÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 

A bölcsőde biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy a bölcsődében rendelkezésre álló  

eszközöket, bölcsődei létesítményeket a nyitva tartási időben felügyelet mellett 

igénybe vegye. 

A bölcsődében biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete. 

Kérjük, hogy az öltözőben ne étkezzenek!  

A gyermek születésnapjára, a bölcsődei ünnepségekre csak olyan édességet,  

élelmiszert lehet behozni, mely a forgalmazásához szükséges engedéllyel rendelkezik 

 

KAPCSOLATTARTÁS A CSALÁDDAL 

Szülői megbeszéléseket évente kétszer tartunk, ősszel és tavasszal. Aktuális feladatok 

megvitatására rendkívüli szülői megbeszélést is összehívhat a vezető.  

 

A családokkal a beszoktatást megelőzően egyéni ismerkedő megbeszélést tartunk. 

 

A kisgyermeknevelő napi találkozása során részletesen beszámol a gyermekkel 

kapcsolatos aznapi eseményekről.  

A bölcsőde vezetője, vagy a csoportpedagógusok előzetesen megbeszélt időpontban 

fogadják a szülőket az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések megbeszélésére.  

A kisgyermeknevelő írásban negyedévente részletes összefoglalót ír a gyermek 

bölcsődében töltött idejéről, fejlődéséről a szülők számára. 
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A Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjai képviselik a szülőket. A szülő vagy törvényes 

képviselő a gyermek érdekének védelme, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az 

intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén panaszjoggal élhet az intézmény 

vezetőjénél, és a Szülői Érdekképviseleti Fórumnál. 

A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE 

A szülő kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és tartson folyamatosan kapcsolatot 

gyermeke kisgyermeknevelőivel. 

Támogassa gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. Segítse, hogy 

gyermeke a bölcsődei élet magatartási szabályait megértse. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirend nyilvánosságra hozatala: A bölcsőde hirdető tábláján és a honlapon  

megtalálható. 

A házirend hatálybalépésének dátuma: Az elfogadás napján, illetve a módosításokat  

követően.  

A módosítás indokai: 

 ha a jogszabályban változás történik 

 ha a szülő kezdeményezi 

 ha nevelőtestület kezdeményezi. 

A házirend felülvizsgálati rendje: Jogszabályi és változások alkalmával minden 

nevelési év kezdete előtt. 

A házirendben foglaltak a visszavonásig érvényesek. 

 

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segíti munkánkat! 

 

Budapest, 2015. május 15.                                                 

                   

Kapitányné Szőke Andrea      Nagy Miklósné 

Bölcsőde szakmai vezetője             Intézményvezető 

 

 

LEGITIMÁCIÓ 

A intézmény nevelőtestülete a Házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten 

megvitatta és elfogadta. 

 

Budapest, 2015. június 02.                                    .................................................... 

                    Bölcsöde szakmai vezetője                                                                                    

A intézmény vezetője a Házirendet jóhagyja. 
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Budapest, 2015. június 02.                  P.H.   

                                                                        .................................................... 

        Nagy Miklósné 

         intézményvezető 

 

  

A Művész úti Óvoda és Bölcsőde, Pikler Emmi Bölcsőde házirendjét támogatom, egyetértek a 

benne foglaltakkal. 

Budapest, 2015. június 03. 

    P.H.     ........................................... 

        Perepatits Zsolt 

      OMSZI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

                                                        Művész úti Óvoda és Bölcsőde és a Pikler Emmi Bölcsőde 

fenntartója 

 

A Művész úti Óvoda és Bölcsőde és a Pikler Emmi Bölcsőde szülők az intézmény 

házirendjének tartalmát megismerték, véleményezték.  

 

Budapest, 2015. június 02.    ….............................................. 

        szülők nevében 

 


