=====================================================================

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
8739 Nagyszakácsi, Kossuth utca 166.
Telefon: 85/310-361
nagyszakacsi@gmail.com

Jegyzői állásfoglalás
a Vései Óvoda 2015. évi szabadságolási tervezetére
Jogszabályi hivatkozás:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
48. A fenntartó kötelezettségei és jogai
83. § (2) A fenntartó
b) 1 dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

A törvényi hivatkozás értelmében a képviselő-testület feladata és kötelessége az intézmény
heti és éves nyitvatartási rendjét szabályozni. Az iskolai oktatás tekintetében a 2014/2015.
tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet az irányadó. Ebben napra megjelölve szerepelnek a szüneti
napok a tanévben. Ez a rendelet azonban az óvodákra nem vonatkozik, és nem is
alkalmazható.
Mi az, amit az óvodai szünetek megállapítása tekintetében figyelembe kell, hogy vegyen
a testület?
Egy fejlesztőpedagógus szerint nagyon fontos a család, a közösség fejlődése szempontjából,
hogy a nagyobb testvér sok időt töltsön a kisebb testvérével vagy testvéreivel, mert meg kell
ismerniük egymást, össze kell szokniuk. „A nyár a legalkalmasabb arra, hogy végre az egész
család együtt legyen, játsszanak, minőségi időt töltsenek együtt. Nagyon sok gyereken látjuk
az oviban, hogy egyszerűen nincs játékélménye, szinte azt sem tudja mi az a klasszikus
értelemben vett játék. Ennek a bepótlására is alkalmas a nyár”
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Megállapította: 2013. évi CCXLV. törvény 53. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

Sok szülő viszont azzal érvel, hogy az egészséges fejlődéshez kell az óvodai közösség. A
fejlesztőpedagógus szerint ez valóban így van, de egy kisgyerek idegrendszerének bőven elég
a közösségi élmény nyolctól délig is, aludni pedig a legtöbb gyerek otthon szeret inkább,
ahogy nyáron is örülnek a gyerekek egy kis szabadságnak. „Ez nem azt jelenti, hogy
visszadobjuk a szülőknek a labdát, hogy oldjátok meg, hanem azt, hogy sok szülő egyszerűen
nem tudja, mit jelent pontosan szülőnek lenni, vagy azt, hogy hogyan lehet kötődést felépíteni
anya és gyerek között, ahogy azt sem, hogy ez mennyire fontos. Ezt a problémát is orvosolni
kéne valahogy
De fontos a szünet azért is, mert enélkül nem lehetne kiadni az óvodai és iskolai
pedagógusoknak járó, alap- és pótszabadságokkal együtt járó 46 nap szabadságot. A nevelők
ugyanis nem mehetnek el év közben akármikor, ezt a munka jellege sem engedi meg.
Szabadságolás tekintetében ezért az iskolai szünetekhez célszerű alkalmazkodni, amikor a
szülőknek amúgy is az iskolás gyermekeik elhelyezéséről is kell gondoskodniuk.
A nyári iskolai szünethez igazodva csökkentet módon is üzemelhet az intézmény, hisz ebben
az időben fejlesztő pedagógiai munkáról nem beszélhetünk, gyakorlatilag egyfajta
gyermekfelügyeletre kerül sor. Szabadságolás tekintetében már június 15. napjától egy fő
szabadságon lehet az intézményben, és gyakorlatilag három-négy-öt hét takarítási szünet
kivételével az intézmény a nyár folyamán is üzemelhet. Feltéve, ha erre van igény! Ezt
leginkább egy szülői kérdőívből lehetne megtudni, és a képviselő-testület is így tudna
megalapozottan dönteni. A kérdőívet az óvodavezetés elég rövid időn belül be tudná gyűjteni.
Azt is meg kell említeni, hogy az önkormányzatot megillető gyermekétkeztetési normatívának
a felhasználása és az óvodáztatási támogatás feltételeinek biztosítása is rövidebb óvodai
szüneteket kíván meg.
A fentiekben leírtak alapján tavaszi és őszi szünetet nem javaslok az intézményben
elrendelni, míg a téli és nyári szünetekben kellő szervezéssel, az intézmény dolgozóinak
szabadságolására, a karbantartásokra kerüljön sor!

Nagyszakácsi, 2015. február 25.
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