
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ...., 2022.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. június15-eiülésére

Tárgy: Javaslat fejlesztőpedagógusi 4 órás státusz 8 órás státuszra való bövítésére a
Pilisborosjenö Mesevölgy Óvodának

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Metzlerné Kutvölgyi Eszter intézményvezető, Patakiné Poros Anikó irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Humán és Pénzügyi bizottság, Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
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Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

x

x

normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D MegffEelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

Egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek az óvodában, akik megfelelö szakember

segítségével, az iskolakezdésre részképességeikben felzárkózhatnak, így sikeresen, kudarc

nélkül kezdhetik el tanulmányaikat a helyi általános iskolában.

Az Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata során több oldalról is megközelítettük a problémát.

. Azoknak a családoknak, akiknek nincsen autójuk, a gyermekük fejlesztése szinte

megoldhatatlan, hiszen Pilisvörösvárra nagy nehézségek árán tudják átvinni őket.

. A nök esélyegyenlösége sérül azzal, ha délután külön fejlesztésre, Pilisvörösvárra kell

vinniük gyermeküket szakemberhez.

. Komoly anyagi megterhelést jelent, ha nem a Pedagógiai Szakszolgálatnál, hanem

magán úton kell a gyermekük ellátását megoldani.

Jelenleg 9 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeknek van előírva

heti 1-3 órás egyéni vagy kiscsoportos, különféle területeket érintő fejlesztés, de a

szakszolgálatnál 4 gyermek vizsgálata folyamatban van. A sajátos nevelési igényű (SNI)

gyermekek fejlesztésében is nagy előrelépés lenne, ha szakember segítené a pedagógusok

munkáját.

A BTMN-es gyermekeknek nincs megoldva a szakszeríí ellátása, hiszen a pedagógusok erre

nincsenek felkészülve, az egyetemen semmiféle speciális képzést nem kaptak e területre.

Állami nonnatíva ezen gyennekek ellátása után nemjár, de ellátási kötelezettségünk van.

Az Intézményvezetö azért fordult a képviselő-testülethez, hogy a jelenleg 0,5 üres

fejlesztőpedagógusi státuszt szíveskedjen kibővíteni egy egészre. Vanjelentkező is már, egyik

pedagógus kollégájuk, házon belül elvállalná úgy, hogy óvodapedagógusi munkáját

felcserélné a fejlesztöpedagógusira. A gyermekek, szülők szeretik, nagyon jó szakember,

végzettsége is megvan a feladat ellátásához.

Kérem az elöterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 2022. június 1.

Tömöri

polgármeste



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Hozzájáml ahhoz, hogy a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda- és Bölcsőde jelenleg napi

4 órában engedélyezett - de be nem töltött - fejlesztőpedagógusi státuszát napi 8 órás

(teljes munkaidös) státuszban töltse be.

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a teljes munkaidős státuszra való kibővítés költségének

fedezetére az óvoda költségvetésében biztosítson fedezetet az Onkormányzat

költségvetésének következő módosításánál.

3. Felhatahnazza az óvodavezetőt a státusz betöltésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester, Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda- és Bölcsőde vezetöje
Határidő: 2022. július 30.




