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GYERMEKI JOGOK
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Ennek alapjául
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
szolgál.
A gyermek joga, hogy
▪ segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba
való beilleszkedéshez;
▪ sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését, személyisége kibontakozását
segítő különleges ellátásban részesüljön;
▪ védelemben részesüljön a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások,
valamint az egészségére káros szerek ellen;
▪ személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák;
▪ védelemben részesüljön a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az
elhanyagolással szemben;
▪ a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban
részesüljön.
A szülő (törvényes képviselő) joga, hogy
▪ tájékozódjon a bölcsődei ellátásról;
▪ megválassza a bölcsődét, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza;
▪ megismerje a nevelés-gondozás elveit, módszereit;
▪ megismerje a gyermekcsoport életét, napirendjét;
▪ megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos tárgyi, személyi feltételeket;
▪ megismerje a saját gyermekéről vezetett dokumentumokat;
▪ tájékoztatást, tanácsot kérjen a bölcsődei szakemberektől;
▪ véleményt mondjon, észrevételt, javaslatot tegyen az ellátással kapcsolatban;
▪ személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák.
A szülő (törvényes képviselő) kötelessége, hogy
▪ gyermekével együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa;
▪ gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, igényeit, véleményét figyelembe
vegye;
▪ gyermeke jogainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket;
▪ együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, intézményekkel,
és betartsa a Házirendet.
A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy
▪ munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben jelenjen
meg;
▪ a munkaköri leírásának és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze a
feladatait;
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a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a birtokába
jutott információt ennek megfelelően kezelje;
példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó
hírnevét;
teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós funkciókat;
szakmai kompetenciája határait betartva lássa el a feladatait;
rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit;
munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb tudása
szerint végezze.

Panaszjog gyakorlása
A jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek, személyiségi jogsértések, a kapcsolattartás sérelme, az
intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése, a
házirend szabályainak megsértése, az ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése
esetén, az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az ellátott és/vagy törvényes
képviselője panasszal élhet:
▪ az intézmény vezetőjénél
▪ az intézmény fenntartójánál
▪ az Érdekképviseleti Fórumnál
▪ az ellátott jogi képviselőnél.
A Gyvt. 35. §-a alapján a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az Intézmény
Érdekképviseleti Fórumot működtet. A tagok neve, elérhetősége megtalálható a bölcsődékben
az információs táblákon.
Az Érdekviseleti Fórum jogosultságai
Tájékozódási és tájékoztatási jog:
Az intézmény vezetőjétől, a bölcsőde vezetőjétől tájékoztatást kérhet, a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó, gyermekeket érintő kérdésekről, átszervezésekről.
Véleményezési jog:
Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilvánít a gyermekeket érintő
ügyekben.
Javaslattételi jog:
Javaslatot tesz a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről
és működéséről.
Egyetértési jog:
Az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál.

