Bősárkány Nagyközség Polgármestere
TÁJÉKOZTATÓ!
Óvodai ügyelet:
1/2020.(III.16.) határozatommal 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendeltem el a Bősárkányi
Tündérfátyol Óvodában. A szünet ideje alatt az óvoda ügyeletet tart.
2020. április 30-án lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: korm. rendelet).
A korm. rendelet 1. § bekezdése alapján, ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni
a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).
Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy
más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így
különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
Amennyiben igényt tartanak a gyermekfelügyeletre, kérjük, hogy igényüket előző munkanapon a
06/96/271-192 telefonszámon jelezzék.
Munkahelyi gyermekfelügyelet:
A korm. rendelet 3. §-a szerint a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezheti
a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet
(a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet).
(2) A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző
betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe. A szülő írásban nyilatkozik
arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és
18 óra között biztosítható.
A munkahelyi gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. A munkahelyi gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
Munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály
alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott
munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére. A munkahelyi gyermekfelügyeletet egyebekben a gyermek és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által kiadott, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak megfelelően kell biztosítani.
A munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon
be kell jelenteni a polgármesternek és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.
A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a minisztert.
Kérem a településen működő munkahelyeket, vállalkozásokat, hogy ha munkahelyi gyermekfelügyeletet szerveznek, akkor arról tájékoztassák az önkormányzatot a 06/96/ 271-217 telefonszámon, vagy az
onkormanyzat@bosarkany.hu e-mail címen.
Bősárkány, 2020. április 29.
Szalay Imre
polgármester

