Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés a bölcsődei ellátás újraindításáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, 191/2016.(XI.24.)Kt. sz. határozatában az alábbi
döntést hozta
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Óvoda vezetőjét dolgozza ki
és készítsen számításokat a bölcsődei szolgáltatás 2017. szeptember 1. napjától való
indításáról a
Gyermeklánc Óvoda Keretei között
- mini bölcsőde,
- többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként egy
bölcsődei csoporttal, valamint napközbeni gyermekfelügyelettel,
Jánoshalma közigazgatási területére vonatkozóan.
Határidő 2017. január. 10.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert tárgyaljon az egyházakkal a feladatellátás
ügyében.
Határidő 2017. január. 10.
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a bölcsődei ellátás iránti igényfelmérést
végezze el, és a felmerült szülői igényekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. „
Az Óvodavezető a határozatban foglalt feladatokat végrehajtotta és a mellékletben szereplő
anyagot küldte meg a Bizottságok részére megtárgyalásra.
A jelenlegi okiratoknak megfelelően, a 2017/2018-as nevelési évben (szeptembertől) az
egységes óvoda-bölcsődei csoport már nem indítható.
Amennyiben azonban a bölcsőde elindításáról dönt az önkormányzat akkor, Jánoshalmán
továbbra is 9 csoport lesz csak ebből 1 bölcsődei.
Amennyiben a bölcsőde 1 csoporttal elindul, úgy nem lesz szükség dolgozó elbocsátására,
csak 1 fő határozott idejű óvónő szerződése nem kerül meghosszabbításra.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményen keretei között
a) 2017. szeptember 1. napjától,
b) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként,
c) egy bölcsődei csoporttal, valamint
d) napközbeni gyermekfelügyelettel,
e) Jánoshalma közigazgatási területére vonatkozóan
szervezi meg a bölcsődei ellátást a városban.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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