HÁZIREND
Csillagszemű Gyermekház
Családi napközi, fejlesztő foglalkoztató és gyermekfelügyelet
1145 Budapest, Amerikai út 5.
Fenntartó:
Játszva Tanulj! Alapítvány
1145 Budapest, Törökőr utca 31.
Adószám: 18191138-1-42
A Családi napközi vezetője:
Kovács Katalin
Tel.: 06/20/665-7401

A felvétel rendje
A családi napközibe történő felvétel a szabad férőhelyekre folyamatosan történik. Az újonnan
felvett gyermek a felvétel napjától kezdhet a családi napközibe járni.
A nevelés rendje
A nevelési év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. A nyári időszakban az
esetleges szünidő a szülők igényeinek megfelelően kerül meghatározásra, amelyről a családi
napközi fenntartója és a szülők közösen döntenek. Az évi rendes zárva tartás Karácsony és
Újév közötti időszakban töténik.
A családi napközi munkanapokon 7 órától 18 óráig tart nyitva. Ettől eltérő időpontokban és
hétvégén a családi napközi eseti megbeszélés alapján, külön térítés ellenében áll
rendelkezésre.
A gyerekek életrendje a családi napköziben
A gyermekek érdekében a családi napközibe érkezés reggel 7 órától 9 óráig történik.
A reggelizés nélkül érkező gyermekek számára a reggeli pótétkezés 7 órától 8 óráig
folyamatos, a közös reggeli 9 órakor történik.
A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkortól és fejlettségtől függően
a családi napközi vezetőjének döntése alapján. Naponta hallgatnak mesét, tornáznak,
rajzolnak vagy festenek, énekelnek, valamint kapnak természeti és társadalmi környezetükkel
kapcsolatos és matematikai ismereteket.

A gyermekek minden nap legalább 1,5 órát levegőznek, játszanak az udvaron, illetve az
időjárástól függően sétát tesznek a családi napközi környékén.
A déli étkezés 12:00-ig tart. Fél napos ellátás vagy egyedi szülői igény esetén 12:00 és 12:30
között lehet a gyermeket elvinni a családi napköziből.
A gyermekek ebéd után legalább 1 órát pihennek. A pihenés ideje 12:30-15 óráig tart. A
nyugalom, a zavartalan pihenés biztosítása érdekében 12:30 és 15 óra között csak kivételes
halaszthatatlan esetben vihető el gyermek a családi napköziből.
A távolmaradás szabályai
Amennyiben a családi napközibe beíratott gyermek 21 munkanapot meghaladóan
igazolatlanul hiányzik a családi napköziből és a Szülő a családi napközi vezetőjének kétszeri
írásbeli megkeresésére sem veszi fel a kapcsolatot a családi napközi vezetőjével, illetve nem
járatja a gyermeket a családi napközibe, úgy a családi napközi vezetője a gyermeket törli a
létszámból, helyére más gyermeket vehet fel. A szülő tervezett hosszabb távolmaradás esetére
kérheti a férőhely fenntartását, ebben az esetben a helyfenntartásért a havi térítési díj 50 %-a
fizetendő.
Betegség, távolmaradás esetén a Szülő telefonon értesíti a családi napközi vezetőjét az adott
nap reggel 9 óráig. Betegség miatti hiányzás után a gyermek csak orvosi igazolással
látogathatja ismét a családi napközit.
A közösségi élet szabályai
A családi napközibe minden gyermek naponta legfeljebb egy olyan jétékot hozhat, amely
megfelelő a gyermek életkorának és nincs agresszivitásra nevelő hatása. A játékért
felelősséget nem vállalnak a családi napközi dolgozói. A családi napközibe rágógumit,
ékszert, egészségre ártalmas anyagokat és tárgyakat nem lehet behozni.
A családi napközibe a Szülő vagy gondviselő köteles gyermekének váltóruhát, váltócipőt,
fogkefét, fogkrémet, ágyneműhuzatot, pelenkát viselő gyermek esetén elegendő pelenkát,
törlőkendőt, krémet, önállóan még bizonytalanul étkező gyermek esetén előkét hozni és ezek
tisztaságáról gondoskodni. A ruhák elhelyezésére a családi napköziben minden gyermek
számára jellel ellátott öltözőrész biztosított.
A családi napközibe érkező gyermeket a kísérője a csoportszobáig kíséri és a családi napközi
gondozójának adja át. A családi napközi gondozója a gyermeket a Szülőnek, gondviselőnek
vagy a Szülő írásbeli nyilatkozatában megjelölt személynek adhatja ki.
Egészségügyi és védő-óvó rendelkezések
A családi napköziben csak egészséges gyermek ellátása biztosítható. Beteg gyermek saját
gyógyulása és a többi gyermek egészségének érdekében nem tartózkodhat a családi
napköziben, így a reggeli érkezéskor nem vehető be, még gyógyszerrel ellátottan sem. A
gyermekek egészségi állapotát a családi napköziben folyamatosan figyelemmel kísérjük és
amennyiben szükséges, javasoljuk a házi orvos felkeresését. A családi napköziben a

gyermekek krónikus betegség miatti gyógyszerszedés biztosítása mellett is ellátásra kerülnek.
A gyógyszerszedésről a Szülő írásbeli nyilatkozata szükséges.
A családi napköziben a speciális diétát igénylő gyermekek ellátása is biztosított. A diétás
étkezést a Szülő írásban kéri, amelynek megvalósulása történhet a Szülő által hozott ételekkel,
illetve a Szülő diétára vonatkozó írásbeli kérései alapján a családi napközi által biztosított
ételekkel.
A gyermekek fejlettségüknek megfelelően balesetvédelmi nevelésben részesülnek a családi
napköziben. Baleset előfordulásakor a családi napközi vezetője minden esetben értesíti a
Szülőt, gondviselőt. Amennyiben a gyermek orvosi ellátásra szorul, a családi napközi
vezetője azonnal értesíti a Szülőt és jegyzőkönyvet vesz fel a baleset körülményeiről.
Fizetési kötelezettségek
A gyermekek ellátása érdekében a Szülők térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési díj
befizetése minden hónap 10. napjáig történik. Az orvos által igazolt betegség, illetve az egyéb
hiányzás időszakára vonatkozó szabályokat a Megállapodás rögzíti.
A szülői jogok és kötelezettségek képviselete
A szülők a mindennapok során kapnak és kérhetnek tájékoztatást minden olyan esetben,
amely gyermeküket vagy akár a gyermekek többségét érinti. A Szülő kötelessége megadni a
családi napközi gondozóinak minden olyan információt, ami a gyermek testi és lelki
egészségére vonatkozik, illetve azt befolyásolja.
A gyermekek adatainak védelmét a családi napközi köteles biztosítani. A kötelezően közlendő
adatok: a gyermek neve, lakcíme, születésének helye és ideje, a szülők neve, lakcíme,
elérhetőségei. A gyermekről csak a szülője és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást a
családi napközi vezetőjétől.
A családi napközi létesítményeinek használati rendje
A gyermekek érdekében a családi napközi bejárati kapuja a nap minden szakában tolózárral
bezárva tartandó. A tolózárral történő bezárás tényét minden Szülő köteles ellenőrizni miután
belépett, illetve kilépett a családi napközi kertjéből. A kaput a gyermekek biztonsága
érdekében a nap minden szakában a tolózárral bezárva kell tartani függetlenül attól, hogy a
Szülő, illetve a családi napközi gondozója a kertben tartózkodik-e a gyermekekkel együtt.
A családi napközi bejárati ajtaja a gyermekek biztonsága és az illetéktelen személyek elleni
védelem miatt napközben (9-12 óráig és 13-18 óráig) zárva van. Ezen időszakokban a családi
napközibe csengetés útján lehet indokolt esetben bejutni.
A családi napközi udvarán a gyermekek a játékokat csak a családi napközi gondozójának
felügyelete mellett használhatják.
Utcai cipőben a csoportszobákba, mosdóba, konyhába belépni nem szabad. A Szülők a családi
napközi területén az öltöző-előtérben tartózkodhatnak, kivéve a családi napközi vezetője ettől
eltérő szóbeli hozzájárulása esetén.
A Szülők a családi napközi területén nem dohányozhatnak.

Speciális rendelkezések
A nyílt ünnepségeket, rendezvényeket a Szülők látogathatják. Ezek: Karácsony, Anyák napja,
évzáró, valamint az egyes csoportszintű kirándulások.
Az ünnepségek tervezett idejéről és módjáról, pontos időpontjáról az öltöző-előtérben
kihelyezett információs táblán és a családi napközi vezetőjétől, gondozóitól szóbeli közlés
alapján kapnak tájékoztatást a Szülők.
Záró rendelkezések
A családi napközi házirendjét a családi napközi vezetője és gondozója fogadja el, valamint a
fenntartó jóváhagyása érvényesíti.
A hatálybalépés napja a házirend jóváhagyásának napja.
A házirend érvényessége, módosításának eljárásrendje
Érvényes visszavonásig.
Módosítás történhet a törvényi változáskor, valamint a családi napközi vezetőjének és/vagy
fenntartójának igénye alapján.
Kovács Katalin
Csillagszemű Családi Napközi vezető
A házirendet elfogadta:

Kovács Katalin
Családi napközi vezető

Heroldné Ábel Éva
Családi napközi gondozó

Kelt: 2015. január 1.
A házirendet jóváhagyta:

A Játszva Tanulj! Alapítvány Kuratóriumának nevében
A jóváhagyás, egyben a hatálybalépés kelte: 2015. január 1.

