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Házirend 
(Kivonat) 

 

A Dominó Gyermekcentrum családias jellegű gyermekjóléti szolgáltatás, mely a 
kisgyermekes családok igényeihez alkalmazkodva 1,5 - 4 éves bölcsődés és kisóvodás 
korú gyermekeknek nyújt tartalmas délelőtti Játszócsoportos elfoglaltságot, és délutáni 
Gyermekfelügyeletet tart 14 éves korig. 
Elsősorban alkalmi, a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és 
képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot 
erősítő szolgáltatást nyújt. 

1. Nyitvatartás 
A szolgáltatások igénybevételére 
- hétköznap hétfőtől – péntekig 
- alkalmanként, előre meghirdetett programokon hétvégén 

van lehetőség az alábbiak szerint: 

I. Játszócsoport  
A délelőtti Játszócsoportban szülővel és szülő nélkül lehetnek jelen a 
gyerekek. A szülővel jelenlévő gyerekekre a szüleik felügyelnek, és nem 
szükséges a Játszócsoport napi ritmusához alkalmazkodni. 

• 3 órás 
Hétköznap 9:00 - 12:00 óra között. 
A 3 órás Játszócsoportot 1 alkalmas vagy 10 alkalmas bérlet váltásával 
lehet igénybe venni. A bérlet érvényességi ideje a váltástól számított 30 
nap.  
Az ellátás nem tartalmaz étkezést. 

• Félnapos 
Hétköznap 8:30 - 12:30 óra között fogadjuk a gyerekeket. 
Ügyelet 7:30-tól (előzetes megállapodás szerint). A félnapos ellátást 10 
alkalmas bérlet váltásával vagy havidíjas formában, heti 3 - 5 napos 
ellátásként lehet igényelni. 

II. Gyermekfelügyelet 
A délelőtti Játszócsoport mellé 12:30 - 16:00 óra között délutáni 
gyermekfelügyelet igényelhető.  Ezt a lehetőséget havidíjas ellátásként 
tudjuk biztosítani. A délelőtti és a délutáni ellátás összevontan is 
igényelhető. 
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2. Zárvatartás és a szabadság időszaka 
Az állami ünnepeken és szombat - vasárnap zárva tartunk. 
Abban az esetben, ha a hétvége munkanap, a Dominó Gyermekcentrum zárva tart. 
Télen a karácsonyi időszakban 2 hét, nyáron 4 hét a felújítás és a szabadság 
időtartama. 
A nyári zárás időpontja 3 hónappal korábban kijelölésre kerül. 

3. Igénybevétel 
A szolgáltatások igénybevétele csak a Házirend, az Árjegyzék és  
a Jelentkezés és Térítési díjfizetési szabályzat ismeretében történhet.  
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésidíj-köteles. Az igénybevétel 
módja jelentkezéssel, szóbeli megállapodással vagy ráutaló magatartással valósul 
meg. Fél-és egész havi ellátások esetén írásbeli megállapodás szükséges. 

4. Jelentkezés - Beiratkozás - Térítési díjfizetés 
A jelentkezés menetét, a beiratkozást, a térítési díjfizetés módját a Jelentkezés és 
Térítési díjfizetés szabályzat tartalmazza. 

5. Személyes nyilvántartás 
Amennyiben a gyermek szülői felügyelet nélkül marad a Játszócsoportban, a szülő 
megadja az elérhetőségét a szolgáltatónak. A szolgáltató csak a kapcsolattartáshoz 
és a gyermekellátásához szükséges adatokat tartja nyilván. A gyermek fejlődésével 
kapcsolatos egyéb dokumentációt kizárólag csak szülői kérésre készít. Havidíjas fél 
és egész napos ellátás esetén a szolgáltatások igénybevételéről megállapodás 
készül a szülővel. 

6. Étkezés 
A játékidő alatt a szülő által hozott étel és ital kizárólag a konyhában fogyasztható 
el! Az élelmiszerek szakszerű hűtését nem tudjuk biztosítani, ezért kérjük, csak 
hűtést nem igénylő élelmiszereket csomagoljanak! A megfelelő folyadékpótlásról a 
szülő gondoskodik. Igény szerint vizet/ásványvizet és gyümölcsteát biztosítunk a 
gyerekeknek.  

7. Foglalkozások 
A délelőtti, saját szervezésű foglalkozásokon igény szerint minden gyermek a 
belépődíj megváltásával, külön díjazás nélkül részt vehet. 
 
Heti foglalkozások októbertől – májusig 
A délelőtti Játszócsoport angol-magyar nyelvű. A gyerekekkel való kommunikáció, 
játék, ének, mondókázás, kreatív foglalkozások kétnyelven, angolul és magyarul 
folynak. 
Meghatározott napokon azonos típusú foglalkozásokat tartunk, hogy a gyerekek és 
a szülők előre tervezhessék a heti programot. Az irányított foglalkozások, 
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kezdeményezések naponta 10 órakor kezdődnek, és az időtartamuk  
a gyermekek korához, fejlettségi szintjéhez, türelméhez igazodik:  
2 - 3 éves korú gyermekek esetén ez 15 - 20 perc. 
A cél: nem egy konkrét produktum létrehozása, hanem az érdeklődés  
felkeltése, új anyagokkal, technikákkal való találkozás, a zene, a vers,  
a mondókák, énekek megismerése, melyek a magyar néphagyományokat adják át a 
gyerekeknek. A mozgásos feladatok révén az észlelés és érzékelés fejlődik, kialakul a 
helyes testkép, a térbeli tájékozódás javul. A játékok fejlesztik a jobb - bal 
agyféltekék összehangolását, a koncentrációs képességet, a ritmusérzéket, és 
elősegítik a beszédfejlődést. 
A Dominó Gyermekcentrum gondoskodik a gyermek életkorának és fejlettségi 
szintjének megfelelő játékokról, biztosítja a heti foglalkozási tervezetben szereplő 
tevékenységekben való részvétel lehetőségét és a foglalkozásokhoz szükséges 
alapanyagokat.  
 
Egyéb foglalkozások 
A Dominó Gyermekcentrum rendszeresen szervez és helyet biztosít egyéb 
szabadidős programoknak, melyeket a weboldalon tesszük közzé. Pl.: LEGO® 
programozó foglalkozás 5 - 10 éveseknek, JátékVár - Társasjátékos családi délután, 
Darts gyakorlási helyszín a 7 - 14 éves korosztály számára. 

8. Öltözködés 
A rendszeresen közösségbe járó gyerekek részére öltözőszekrényt biztosítunk. 
A gyermek ruháit, cipőjét, esetleg pelenkáját nem zárható szekrényben helyezheti el 
a szülő. Legalább egy garnitúra váltóruháról gondoskodni kell (body, póló, nadrág, 
harisnya, zokni, mellény vagy pulóver, 1 hétre való pelenka és popsitörlő). 
Tiszta, kényelmes, lehetőleg tiszta pamut ruházat az ideális, „játszós ruha”, amire 
nem kell különösebben vigyázni. 
A szülői felügyelet nélkül maradó, szobatisztaságot elérő gyermekre célszerű olyan 
ruházatot adni, mely segíti az önállósodását. Pl.: nem túl szoros alsónadrág, body 
helyett trikó, bugyi, kantár nélküli gumis nadrág, öv nélkül. 
A játszószobákban váltócipő vagy tappancsos zokni használata kötelező! 
Papucsot biztonsági okokból nem lehet váltócipőként használni! 

9. Érték-és vagyonmegőrzés 
A szolgáltató, illetve a gyermeket ellátó személyek anyagi felelősséget nem 
vállalnak az őrizetlenül hagyott tárgyak eltünéséért, gyermek által hordott ruházat, 
játék vagy ékszer rendeltetésszerű használata (ideértve a játék közben történt 
sérüléseket is) következtében történt esetleges károsodásért. 

  

https://g.page/dominocentrum
tel:+36%20(1)%20294%202487
tel:+36%20(20)%20552%205643
mailto:info@dominocentrum.hu
https://www.dominocentrum.hu/


 

Dominó Gyermekcentrum 
1182 Budapest, Torda u. 20. 
Telefon: +36 (1) 294 2487 / +36 (20) 552 5643 
E-mail: info@dominocentrum.hu 
www.dominocentrum.hu 

10. Egészség 
A szolgáltatásokat csak egészséges, fertőző betegségektől mentes gyermekek 
vehetik igénybe! 
Kérjük, hogy a többi gyermek és szülő érdekében beteg és még lábadozó gyereket 
ne hozzanak a közösségbe! 

11. Egyéb szabályok 
A tisztaság és rend megtartása közös célunk! Kérjük, hogy a játékpolcról levett 
játékokat használat után helyezzék vissza a helyükre! 
A játékok rendeltetésszerű használata kötelező érvényű!  
A csúszdáról leugrani, visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos! 
A szabályok be nem tartása, valamint a nem elfogadott magatartás (pl. durvaság, 
verekedés, veszélyeztetés stb.) a játékból való kizárást vonja maga után. 
 
A Dominó Gyermekcentrum területén és a kerítéstől számított 5 méteren belül 
DOHÁNYOZNI TILOS! 
Nincs dohányzásra kijelölt hely. 
 
A Dominó Gyermekcentrum a nyitvatartási idő alatt rendszeresen  
fényképeket, videót készít, mely bemutatja a szolgáltatásokat, foglalkozásokat. 
Az elkészült képeket alkalmanként honlapunkon és közösségi oldalakon tesszük 
közzé. Tanfolyamainkon és pedagógiai továbbképzések alkalmával referenciaként 
felhasználjuk.  A szolgáltatások igénybe vevői írásos nyilatkozat nélkül 
hozzájárulnak a róluk készült fotók, videók felhasználásához, közösségi oldalakon 
való megjelenéshez, utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával. 
 
A szülők a saját gyermekeikről előzetes engedély nélkül készíthetnek fényképeket 
és videókat. Amennyiben más gyermek is szerepel a rögzített képen, kérjük a 
jelenlévő munkatársunk beleegyezését kérni! 
 
Panaszjog gyakorlásának módja 
A szülő észrevételeivel, panaszával a szolgáltatást nyújtó személyhez közvetlenül 
vagy a szolgáltatás fenntartójához fordulhat. A szülői érdekképviseletet ellátó 
személy, valamint a területileg illetékes gyermekjogi képviselő elérhetősége a 
szolgáltatás helyszínén kifüggesztve megtalálható.  
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