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Montessori Mária kétnyelvű Bölcsőde Házirendje 

1214 Budapest, Akácfa. u.20 

 

Kedves Szülők! 

 

Önök a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde Házirendjét olvassák. Intézményünk 

nyugalmát, biztonságos légkörét, nyitottságát, a gyermeki, szülői jogok és kötelességek 

gyakorlásának módját, a törvényes működést szeretnénk általa biztosítani. 

Kérjük, hogy olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák, tartassák be az abban 

foglaltakat! 

Köszönjük! 

Az intézmény neve: Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 

Ágazati azonosító: S0223472 

Az intézmény székhelye: 1214 Budapest, Akácfa u. 20. 

Az intézmény telefon és fax száma: 277-08-64 

Email címe: montessoriiroda@gmail.com 

Fenntartó: Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány (1202 

Budapest, Akácfa utca 20.) 

Fenntartó képviselője: Hierholczné Faragó Tünde 

Az óvoda vezetőjének neve: Szabóné Haulik Judit 

Bölcsőde vezető neve: Simon Ivetta 

Óvodatitkár/gazdasági vezető neve: Szabó Éva 

Az óvoda védőnőjének neve: kijelölés alatt 
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1. Bölcsődénkben a gyermekek másfél éves korától harmadik életévének, illetve annak 

az évnek december 31 - ig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti. 

2. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését orvosa nem javasolja, 

bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31 -ig. 

3. A bölcsőde hétfőtől–péntekig 7.30-17.00-ig van nyitva. Reggel 7.30-tól folyamatosan 

fogadja a kisgyermeknevelő a gyermekeket. A reggeliztetés ideje is folyamatos 8-9-ig. A 

gyermekeket elviteléről legkésőbb 17.00-ig gondoskodjanak a szülők, mert 17:00-től 17:30-ig 

kizárólag felügyeletet tudunk biztosítani.  

4. A folyamatos napirend betartásának érdekében kérjük a szülőket, hogy 8.30-ig 

érkezzenek meg a bölcsődébe. Így gyermek nem marad ki sem a folyamatos reggeliből, 

játékból, fejlesztésből, foglalkozásból sem. Amennyiben nem tartják be a napirendünkben is 

meghatározottakat, úgy nem tudunk teljes körű felelősséget vállalni gyermekük folyamatos 

gondozására- fejlesztésére- fejlődésére. A gyermekek napi tevékenységéről, egész napi 

életükről heti szinten kapnak, e-mailben tájékoztatást. 

5. A kisgyermeknevelő a gyermek átvételétől délután a szülő érkezéséig felel a 

gyermekért. 

6. Reggel a szülő jelezni köteles megérkezésüket a kisgyermeknevelőnek, gyermekét 

átöltözteti, korának függően felajánlja a WC használatot és/vagy szükség esetén pelenkát 

cserél, majd kezet mos vagy mosat gyermekével. Ezt követően bekíséri gyermekét a 

csoportba, tájékoztat gyermeke hogylétéről, kéréseiről. A bölcsődéből a gyermeket csak a 

szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A meghatalmazást a 

tájékoztató füzetbe kell beírni. A meghatalmazás lehet egyszeri vagy állandó.  

7. Minden gyermeknek külön szekrény biztosított a ruhák tárolására, melyre a gyermek 

neve is fel van tüntetve.  

 

8. Lázas, és/vagy fertőzésre gyanús gyermek bölcsődébe nem hozható. 

Amennyiben a kisgyermeknevelő ezen állapotok bármelyikéről értesíti a szülőt, úgy a 

szülőnek a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 2 órán belül a gyermeket el kell 

vinnie az intézményből. A gyermeket csak kizárólag orvosi igazolással vesszük vissza, 

legalább 3 nap otthonlét után. 
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9. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható be! A közösség egészsége 

érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a 

bölcsődét nem látogathatja.  

 

A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell. A 

bölcsődében lázcsillapítón kívül (ezt is szülővel telefonon egyeztetve), más 

gyógyszer és gyógyhatású készítmény nem adható be! Kivételt képeznek ez alól 

az esetleges állandó betegség miatt szedett gyógyszerek, melyekről a gyermek 

házi orvosa, illetve szakorvos állít ki igazolást. 

 

10. Bármilyen étel, gyógyszerallergiás kivizsgálás dokumentumait az első nap 

alkalmával szóban és írásban a kisgyermeknevelőknek be kell mutatni.   

 

11. A gyermekek számára biztosítjuk a fokozatos szülővel való beszoktatást. Erre az 

alkalomra váltócipőt kérünk a szülőktől. A beszoktatás első napján- lehetőség szerint 

-egy három napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek 

egészséges, közösségbe mehet. Ennek hiányában a szülő által írt nyilatkozatban 

kérjük ugyanezt. Amennyiben a gyermek a bölcsődei ellátás időszakában tölti be a 2. 

illetve 3. életévét kérjük az erről szóló státuszvizsgálat másolatát. 

 

12. A szülők kötelesek az intézménnyel és munkatársaival való kommunikációjuk során   

betartani a Montessori alapelveket és szemléletet. Ezek be nem tartása az 

intézményből való kizárást vonhatja maga után.  

 

13. 1Otthoni játékok a bölcsődébe nem hozhatók, kivéve melyek az elalvást, alvást segítik 

elő. Cumit kérjük zárt dobozban hozni.  Az ékszerek viselése balesetveszélyes és nem 

tudunk érte felelősséget vállalni. 

14.  . Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az intézmény egész területén tilos a 

dohányzás. Megszegése kizárást és pénzügyi bírságot von maga után. 

15 Az intézmény zárva tartásáról (ünnepek, szünetek, nevelés nélküli munkanapok) 

az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket. Ezeket az intézmény honlapján 

a Különös Közzétételi listában is meg lehet tekinteni. 



 

 
Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 

1214 Budapest, Akácfa u. 20. 
 

 
 

 

5 
 

Minden évben 2 alkalommal tartunk fogadó napokat, és 2 alkalommal szülői értekezletet.  

Bármiféle problémával, gonddal, mely a gyermekük fejlődésével meglátásiakkal 

kapcsolatos elsőként a kisgyermeknevelőket / pedagógusokat továbbá az intézmény 

vezetőjét és fenntartóját keressék meg. 

 

15.   Bölcsődei gondozásunk-nevelésünk alapjait a Montessori pedagógia szellemisége 

hatja át, és ennek tükrében működik melyet az egész napos nyelvi (angol nyelvi) 

nevelés hat át. Fontosnak tartjuk a mindennapi játék mellett a folyamatos fejlesztést, 

részben a Montessori eszköztár segítségével, részben egyéb képességfejlesztő 

eszközökkel. 

16. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel közösen történik, azt kiegészítve 

szolgálja a gyermek fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok 

figyelembe vételével végzi. 

17. A bölcsődés korú gyermekeinket minden olyan programba, mely az intézmény 

területén kerül, megszervezésre bevonjuk. Minden olyan programba, mely az egész 

intézményt érinti a szülőkkel közösen tartjuk. (Karácsony, Anyák napja, Tavaszi kerti 

mulatság, Évzáró műsor) 

18.  A bölcsődei tisztaság az itt ellátott gyermekek egészségét is szolgálja, kérjük, 

vigyázzanak rá.  

19. A napi gondozási-nevelési életbe 1,5 éves kortól lehetőséget biztosítunk a különböző 

művészeti tevékenységek kipróbálására, az anyanyelvi játékok, énekes-dalos játékok, 

az angol nyelvi nevelés ízlelgetésére.   

20. A szülők és az intézmény együttműködési megállapodás köttetik. Ennek értelmében 

nyer felvételt a gyermek az adott gondozási évtől. Az együttműködési megállapodást 

mind az intézmény vezetője, a fenntartó mind a szülő aláírja.   

21. . Az alapítványi támogatások befizetési rendjéről, tárgyhavi programjainkról, a szülők 

rendszeresen e-mailben kapnak tájékoztatást.  

 

Hiányzás esetén a következő napi ebédlemondást kérjük Szabó Éva gazdasági 

vezetőnek e-mailben jelezzék reggel 8:30–ig a montessoriiroda@gmail.com e-mail 

címen. 

 

mailto:montessoriiroda@gmail.com
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A szülő a megállapított intézményi étkezési díjat minden hónapban előre, a kijelölt napokon 

köteles befizetni. A befizetési napokról a szülő e-mailben kap tájékoztatást. A díjat akkor is be 

kell fizetni, ha gyermek hiányzik. Hiányzás miatti lemondás esetén, a lemondott napok díja a 

következő havi befizetésnél kerül levonásra. Az étkezési díjak befizetésének elmaradása a 

gyermek bölcsődéből való kizárását vonja maga után. 

 

22. Érdekképviselet: 

A Gyv. tv. 35. § (1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója meghatározza az 

ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 

működésének szabályait. 

 

Az érdekképviseleti fórum: 

• megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat 

• dönt hatáskörébe tartozó ügyekben, 

• véleményt nyilvánít az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben, 

• egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

 

Panasszal élhetnek a gyermeke érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai 

szervek a házirendbe foglaltak szerint az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti 

fórumnál: 

• az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében 

• a gyermeki jogok sérelme, 

• az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén 

 

Az intézményvezető vagy az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja - tájékoztat a 

panasz orvoslásának módjáról. A szülő az intézmény fenntartójához fordulhat, ha az 

intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy a tett intézkedéssel nem ért egyet. 
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23. . Gyermekek jogai:  

• segítséget kapjon a saját családjában történő neveléshez, személyiségének 

kibontakoztatásához, társadalomba való beilleszkedéshez 

• különleges bánásmódban részesüljön, ha bármilyen fogyatékkal él 

• Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, fizikai, lelki erőszakkal-elhanyagolással 

szemben védelemben részesüljön 

24  Szülő joga:  

• Megválassza a bölcsődét 

• Megismerhesse a gyermekcsoport életét 

• Megismerje a gondozási-nevelési elveket 

• Ismerje a szakmai programot 

• Megismerni a Montessori pedagógia alapjait és ennek szellemiségében együtt 

nevelni-gondozni gyermekét.   

25.  A szülő kötelessége:  

• Együttműködjön az intézménnyel, a kisgyermeknevelőkkel, az egyéb szakmai 

munkát segítőkkel. 

• Az intézmény házirendjében megfogalmazottak betartása. 

 

26. A bölcsődei nevelésünk alapkövei-küldetésnyilatkozatunk: 

 

Céljaink megfogalmazásában: A nevelés csak akkor hatékony, ha segíti a gyermek 

kibontakozását az élet felé. Legfőbb pedagógiai értékét a következő mottója jellemzi: 

 

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam " 

Montessori nevelési–gondozási koncepció alapját az képezi, hogy a gyermeket tekinti kiinduló 

pontnak. Ennek megfelelően a szemlélet az alábbiakon alapul: 

 

A gyerek személyiségének és egyéni fejlődési ütemének figyelembe vétele, ebből következő 

pedagógiai elvek érvényesülnek. Montessori nevelés és oktatás általános célja, hogy oly 

módon segítse a gyermeket, hogy az önmagát önálló személyiséggé fejlessze. 
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 Ez azt jelenti, hogy meg tanul felelősséget vállalni saját cselekedeteiért, s hogy részt vállal 

közvetlen környezetének, illetve az őt körülvevő társadalom felelősségviseléséből. 

A fentiekben megfogalmazott gondolatokból újabb szempont következik: a belső késztetésből 

fakadó aktivitás kibontakozásához a megfelelő környezetet biztosítani kell. 

 

A gyermek fejlődésének szemlélete 

 

Az ember egyedülálló helyet foglal el az élővilágiban, mert a születése pillanatában 

magatehetetlen, kiszolgáltatott lényből válik -az egyedfejlődése során- alkotó, a környezetét 

megváltoztatni tudó egyéniséggé. Személyiségének kifejlődése csak a környezettel való 

kölcsönhatás során valósul meg, szüksége van a környezetéből érkező különböző ingerek 

sokaságára. 

 

Az ember valóban nagy feladat előtt áll: az egyedfejlődése során fel kell építenie azt a 

személyiséget, akivé majd válni fog. Ennek az igazán "teremtő munkának" a véghezviteléhez 

igen nagy energiával, belső késztetéssel rendelkezik, s így nagy és tartós aktivitásra képes. 

A környezet feladata, hogy a gyerek, alkotó energiái számára a kibontakozás lehetőségeit 

biztosítsa. 

 

Jelentős különbség tapasztalható a felnőtt és a gyerek fejlődése között. Bár a felnőttek is 

képesek önmagukat alakítani, formálni, ez többnyire egy tudatos, tervszerű tevékenység, míg 

kisgyerekkorban (0-3 éves kor) "a gyermek semmit sem tanul tudatosan, csupán az által, hogy 

él, sajátítja el a különböző ismereteket". A benyomások nem csak átfutnak a személyiségén, 

hanem formálják is azt.  Azt a fundamentális építőmunkát, melyet minden embernek el kell 

végeznie gyerekkorában senki más nem vállalhatja át, ugyanakkor nélkülözhetetlen a 

felnőttek segítsége. 

 

A teremtő-alkotó energiák alapjául egy nem tudatos célirányultság szolgál. Ez minden egyes 

individuumnál az autonómiára való törekvésben nyilvánul meg. Az, hogy az ember 

megszabadítsa önmagát a függőség állapotából -mely együtt jár egy növekvő mértékű 

önállósággal minden individuum elsődleges feladata. 
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Montessori párhuzamot von a fizikai fejlődéshez szükséges táplálék és az értelmi fejlődéshez 

szükséges "szellemi táplálék" közé. Mindkettőt a környezet biztosítja, mely mennyiségi és 

minősége hatással van a testi és lelki fejlődésre. 

A gyermek hatalmas tanulási igénnyel rendelkezik, ez teszi lehetővé a szociális-kulturális 

környezetéhez való alkalmazkodás kialakulását. 

 

A fejlődési szakaszok sorrendisége meghatározott. Három fázist különböztetünk meg, 

egyenként két alperiódussal specifikus jellemzőkkel: 

0-6 év: A gyermek belső életének felépítését végzi - nem tudatosan. Fejlődése érdekében 

abszorbeálja a külvilágot. 

0-3 év között beszél a Montessori a "szellemi embrió"-ról, amikor is az "abszorbeáló lélek" 

meghatározza a fejlődés irányultságát a 3-6 év között az "emberépítő" – ről, amikor már 

megjelenik a tudatos differenciált érdeklődés is. 

 

27. ELŐKÉSZITETT KÖRNYEZET 

 

Az előkészített környezet nagyon fontos szerepet játszik a Montessori pedagógiában, hiszen 

abból indulunk ki, hogy a gyerek ebben a környezetben segítséggel öntevékenysége által 

fejlődik majd. Alapvető tapasztalatokra kell szert tennie, ezáltal válik önállóbbá, és bővül a 

látóköre. 

A következő szempontokat kell figyelembe venni az előkészített környezet berendezésénél: 

• Jellemezze kontinuitás, azaz álljon összhangban a gyerek folyamatos fejlődésével. 

• Feleljen meg a gyerek aktuális fejlettségi szintjének, ugyanakkor ösztönözzön is a 

fejlődésre. 

• Könnyítse meg a gyermekek számára a tájékozódást. 

• Legyen áttekinthető rendszer az eszközök elhelyezéséhen. 

• Legyen gyermek közeli, hogy a gyerek otthon érezze magát benne. 

• Legyen figyelemfelhívó. 

• Legyen garantálva a választás és a mozgás szabadsága. Ez teszi lehetővé az igazi 
felfedező tanulást. 
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A különböző fejődési fázisok eltért környezetet kívánnak, a különböző csoportokban 

különböző berendezéseket találunk. Az egyes nevelési területeken, részletesen tartalmazzák 

az adott műveltségi terület környezeti feltételeit, az eszközök elhelyezésének szempontjait. 

Az eszközök logikus és esztétikus elrendezése és a gyerek mozgásszabadságának 

biztosítása érdekében célszerű nagyobb alapterületű termeket használni, melyek 

gyermekléptékű bútorokkal vannak berendezve. Az eszközök a gyerekek által elérhető és 

áttekinthető nyitott polcokon találhatók. A tér –a bölcsődében a bútorzattal van 

funkcionális egységekre tagolva. Ilyen egységek például az étkező a pihenőhely és a 

különböző nevelési- művelődési területek részére berendezett sarkok, terek.  Az előkészített 

környezet nem a mi felnőtt világunk tükörképe, de a gyerekeknek itt kell megszereznie 

gyakorlati tapasztalatit a világban való tájékozódáshoz, a felnőtt világban történő eligazodást. 

A téri orientáció kialakulást segíti, hogy minden eszköznek állandó helye van, ezt erősíti az a 

szabály is, hogy minden eszközt a munka végeztével az eredeti helyére kell visszatenni. Az 

eszközök elhelyezésénél további fontos szempont, hogy a gyerek felé felhívó jellegű legyen 

és további elrendezési, rendszerezési elveket sugalljon. 

Tehát kizárólag egy ilyen célszerűen berendezett a gyerek számára a kiismerhetőség 

biztonságot nyújtó környezetben valósítható meg, hogy a gyerekek önállóan dolgozzanak a 

rendelkezésükre bocsátott eszközökkel. A Montessori nevelési rendszer lényegéből fakad, 

hogy az előkészített környezet kínálatából a gyerek maga választhatja meg, hogy bizonyos 

feladatokat milyen eszközökkel, illetve segédeszközökkel akar begyakorolni és, hogy 

bizonyos problémákat milyen eszközök, illetve segédeszközök felhasználásával tud 

megoldani. 

 

28. Az optimális feltételek megteremtése az idegen nyelv elsajátításához 

 

Megragadni és fenntartani a gyermekek érdeklődését. Tekintetbe véve az életkori 

sajátosságokat a nyelvtanítás/nevelés szinte kizárólagosan játékos formában, illetve az egész 

napi tevékenységben, dalokon, játékokon, éneklésén keresztül történik. A dalok tartalmának 

anyanyelven történő ismertetése és számos nonverbális eszköz (gesztikuláció, 

arcjáték/mimika, hanghordozás, testtartás) használata segíti a megértést. 

Mivel a nyelvtanulás folyamata a beszéd és maga a nyelv alkotóelemeinek a kiválasztását, 
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összeállítását, ellenőrzését és újra felépítését is magában foglalja, szintén fontos minden 

lehetőség megteremtése, ahhoz hogy többször hallják a nyelvi anyagot a gyerekek, legyen 

alkalmuk kísérletezni vele, ízlelgetni a különböző formulákat  majd kommunikáció során 

tesztelni helyességüket. 

 

 

29. Speciális kiegészítés: 

 

A jelen házirend a járványügyi helyzet és az emiatt hozott rendeletek függvényében 

változhat. Ebben az esetben minden alkalommal a szülőket írásban tájékoztatjuk az 

éppen aktuális eljárás rendjéről. 

 

 

A házirend tartalmát a szülőkkel megismerték és aláírásukkal jóváhagyólag tudomásul 

vették. A házirendben foglaltak betartásáért és az együttműködésért köszönetünket 

fejezzük ki. 

 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 28.  

 

 

 


