
 
Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde 
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HÁZIREND 
 

Az ellátott gyermekek köre 
 
A Családi Bölcsőde 1-3 éves korú gyermekeket (óvodakötelezettségig) fogad be a szülővel, törvényes 
képviselővel kötött megállapodás alapján. 
 
 
Érkezés – távozás: 
 
Blue Elephants Családi Bölcsőde  
hétfőtől-péntekig  8:00-16:30 óráig  
 
Kék Fáni Családi Bölcsőde 
hétfőtől-péntekig 8:00–16:30 óráig tart nyitva. 
 
Ügyelet: 7:30–8:00 és 16:30-17:00 között 
 
 Korábbi érkezésre és távozásra is van mód, ebben az esetben azonban a szerződéses térítési díjon felül külön 
díjat (ügyeleti díj) számolunk fel. 
A délelőtti ellátásban részesülő gyermekeket közvetlenül ebéd után, 12.30-ig, a délutáni pihenő előtt kérjük 
hazavinni, míg az egész napos ellátásban részesülő gyermekeket délután legkorábban a pihenő, azaz 15.15 óra 
után. 
A gyermeket kizárólag az adatlapon megjelölt személyeknek adjuk át. Az ezzel kapcsolatos módosítások 
írásban történnek. Váratlan esemény esetén, a szülőnek/törvényes képviselőnek, telefonon kell jelezni, hogy 
ki érkezik a gyermekért. A gyermeket befolyásoltság (alkohol, drog) alatt álló személy nem viheti el. 
 
 
Higiénia, ruházkodás 
 
A gyermekek jellel ellátott, saját dobozukban helyezhetik el ruháikat, személyes tárgyaikat. A dobozokban 
elhelyezett értékekért, valamint a behozott játékokért felelősséget nem tudunk vállalni. Váltócipő nélkül csak 
az előszobában, illetve a gyermeköltözőben lehet tartózkodni!  
 
A Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde biztosítja: 
- Tisztálkodó szerek (szappan, WC papír, stb.) 
- Tisztálkodó eszközök (jellel ellátott törülköző) 
- Pelenkázáshoz nedves törlőkendő és gyógyszertári popsi krém 
 
 
A szülő biztosítja: 
- Váltó ruházat (kinti, benti, alvó) 
- Váltó cipő 
- Pelenka 
- Fogkefe, fogkrém 
- Ágynemű 
 
 



Betegség 
 
Betegség esetén a Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde telefonon azonnal értesíti 
a szülőt. A beteg gyermeket társaitól elkülönítve ápoljuk, amíg a szülő érte nem jön. Betegség esetén a 
hiányzást kérjük legkésőbb tárgynap 8.00 óráig e-mailben/telefonon jelezni. Fertőző betegség esetén a 
szülő/törvényes képviselő köteles a Családi Bölcsőde munkatársait értesíteni. A szolgáltatás igénybevételének 
feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással vagy NYILATKOZAT arról, hogy minden 
kötelező védőoltásban részesült, és egészséges gyermekközösségbe mehet, és azt a gyermekfelügyelet 
munkatársainak átadják. Gyógyszereket a Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde 
csak kivételes esetekben vesz át, orvosi igazolás mellett (krupp, asztma stb). Betegség után a gyermek orvosi 
igazolással vagy orvostól kapott emaillel látogathatja újra a Családi Bölcsődet. 
 
Étkezés 
 
A Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde négyszeri étkezést biztosít. Az aktuális 
étlap a szülői facebook csoportban érhető el. Ételallergiáról, érzékenységről a szülőnek értesítenie kell a 
Gyermekfelügyelet és a Családi Bölcsőde munkatársait, az allergia tényéről orvosi igazolás szükséges, ezáltal 
biztosítható a mentes étkezés. 
 
Fényképezés, dokumentáció 
 
A szülő a megállapodás egyik kitételében nyilatkozik arról, hogy beleegyezik-e abba, hogy gyermekéről 
fénykép, videofelvétel készüljön, amely a Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsődebe 
járó gyermekek szüleinek létrehozott Zárt Szülői Facebook csoportban kerül megosztásra. 
 
Kapcsolattartás 
 
Szülői értekezleteket félévente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés alapján tartunk. A gyermekek 
fejlődését állandóan követjük, erről szóban tájékoztatjuk a szülőt. A napi hírek, információk a szülői facebook 
csoportban érhetők el. 
 
Megállapodás, fizetés, szerződés felmondása 
 
A Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde és a Szülő/Gondviselő gyermeke ellátására 
megállapodást köt. A megállapodás a Szülő és a Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi 
Bölcsőde között 60 napon belül, írásban mondható fel. Felmondási idő kezdete a felmondás közlését követő 
hónap első napja. 
A Blue Elephants Családi Bölcsőde és Kék Fáni Családi Bölcsőde térítési díja az étkezési és ellátási díjból 
tevődik össze. Hiányzás esetén az étkezési díjat nem áll módunkban kompenzálni.  
A térítési díjat legkésőbb tárgyhó 10-ig kell a fenntartó bankszámlájára, vagy készpénzben a helyszínén 
megfizetni. 
Amennyiben, a térítési díj nem kerül kiegyenlítésre, felszólítást küldünk. Ha a felszólítás után, 15 napon belül 
sem kerül kiegyenlítésre a számla, az a megállapodás megszüntetését jelenti. 
Térítési díj a téli szünet idejére, a munkanap áthelyezéses szombati munkanapokra valamint a szolgáltató 
működésével összefüggő előre nem tervezhető zárvatartás idejére is fizetendő. 
 
Szünetek 
 
Adott év december 24-ét megelőző 2 munkanaptól január első munkanapjáig tart. 
Munkanapáthelyezés esetén szombati munkanapon zárva tartunk. 
  
 
 
Dohányzás 
 



A dohányzás a gyermekek egészsége érdekében az intézmény egész területén tilos. 
 
 
Érvényes kelt napjától visszavonásig. 
 
 
Kelt: 2022. január 1.  
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