
AZ IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET HÁZIRENDJE 

1. A szolgáltatás célja, az ellátottak köre, helyszíne:Az időszakos gyermekfelügyelet a szülő 

elfoglaltsága idejére, akár néhány órára is felügyeletet biztosít a gyermekek számára a szülő és az 

intézmény között létrejött MEGÁLLAPODÁS alapján. 

  A szolgáltatásban 20 hetes- 14 éves korú gyermekek számára biztosítunk felügyeletet. 

 A gyermekfelügyelet a szülővel történő megbeszélés alapján történhet a játszóházban, illetve 

férőhely függvényében a családi napköziben is. 

2. Nyitvatartás, az igénybevétel ideje: 

 Időszakos gyermekfelügyelet nyitvatartása: 

Hétfő:     7.30-16.00 

Keddtől szombatig   7.30-19.00 

Vasárnap:   zárva 

Nyitvatartási időn kívül, éjszaka, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon egyedi elbírálás 

alapján vállaljuk a gyermekek időszakos felügyeletét. Zártkörű rendezvények ideje alatt a 

felügyelet szünetel. 

 A családi napközi ellátásban részt vevő gyermekek a CSANA nyitvatartási idejében 

(munkanapokon 7.30-16.00) nem veheti igénybe a szolgáltatást. 

 A családi napköziben a heti 3 alkalomnál, és napi 4 óránál kevesebb időtartamú szolgáltatás, 

valamint a reggel 7.30 óra előtt, és délután 16.00 óra utáni idő is gyermekfelügyeletnek 

minősül. 

 Egy gyermek a gyermekfelügyeletet ellátó intézményben (családi napközi és játszóház) 

összesen heti max. 20 órában látogathatja az időszakos gyermekfelügyeletet. 

3. Bejelentkezés: 

 A szolgáltatásra előre kell jelentkezni, amely e-mailen, vagy telefonon, illetve személyesen az 

intézményben történhet. 

 Előzetesen maximum egy hónapra lehet időpontot lefoglalni. A férőhely korlátozott, ezért a 

jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.  

 Ha a szülő bármilyen ok miatt nem hozza gyermekét, bejelentkezését egy nappal előtte 12 

óráig le kell mondania. 

 A kért időpont előtt legkésőbb előző nap délig kell jelentkezni, illetve lehet lemondani. Ha a 

kért időpontban nem jelenik meg, és nem mondta le az igényt, a következő hónapra kizárja 

magát a szolgáltatásból. 

 A bejelentett időpontot minden esetben szigorúan be kell tartani. Aki gyermekét az időponton 

túl jelzés nélkül az intézményben hagyja, szintén kizárja magát a szolgáltatás igénybevételéből 

a következő hónapra. 

4. A szolgáltatás igénybevételének feltételei: 

 Az első alkalommal a szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve kitölti a 

felvételi adatlapot, valamint az ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodást. További 

alkalmakkor férőhely alapján regisztráció történik. 

 Adatváltozás 

 A szolgáltatást csak egészséges gyermek veheti igénybe. A közösség egészsége érdekében lázas 

(37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús 



gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről az 

intézményt értesíteni kell. 

 A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermekeik tisztán, ápoltan érkezzenek. 

 A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli 

gyermek e feladattal nem bízható meg, és a kisgyermeknevelő nem adhatja ki a gyermeket 

olyan személynek sem, aki ittas. 

 Ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által 

kijelölt hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám, amit 

regisztráláskor kérünk megadni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a 

gyermek hazaviteléről illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 

 Az intézménybe behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

 Bérlet váltása esetén a gyermek hiányzásakor - megfelelő egyeztetés mellett - a 

tárgyhónapban pótlásra van mód. 

Étkeztetés 

 Gyermekfelügyelet alatt étkezést nem biztosítunk. 

 Külön kérésre lehetőség van a családi napköziben étkezés igénybevételére, amennyiben az 

ellátás étkezési időbe esik. Ennek díja külön kerül felszámításra a családi napközi árlistája 

alapján. 

 A gyermekfelügyeletet napközbeni felügyeletre igénybe vevő szülő, törvényes képviselő 

köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermeknek az 

étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb. 

Napirend, készségfejlesztés 

 A gyermekfelügyelet alatt az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó 

rugalmas napirendet alakítunk ki, mely a gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből 

és egyéni készségfejlesztésből áll. A gyermek számára harmonikus légkört, balesetmentes, 

esztétikus környezetet biztosítunk. Ösztönözzük a gyermek kreatív, önálló tevékenységét. 

Egyéb információk 

 Szülő a megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Családi Napközi a Gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. („Gyvt.”) 33. § (2) bekezdése szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Szülő kötelezettséget vállal, hogy a Gyvt. 33. § 

(3) bekezdésében foglalt alábbi kötelezettségeknek eleget tesz: a nyilvántartáshoz adatokat 

szolgáltat, nyilatkozik a jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító 

adatokban beállott változásokról. 

 Szülő tudomásul veszi, hogy az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének a 

www.ugrifules.com megnevezésű honlapon, valamint a Játszóház klubhelységében található 

hirdetőtáblán tesz eleget. 

 A megállapodás megkötésével a Szülők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy gyermekről 

fénykép-, videofelvétel készüljön, melyek a Fenntartó kommunikációjában felhasználhat (pl. 

honlapján). 

 A Fenntartó köteles baleset- és felelősségbiztosítást fenntartani a gyermekek részére, illetve 

az épületet illetően. 
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