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Lezárult az óvodai összevonásvita Mágocson

Nagymágocs - Nem változtatta meg az óvodai csoportösszevonásról hozott
korábbi döntését a nagymágocsi önkormányzat. Néhány hétig marasztalták volna
az elbocsátott óvónıket, hogy megnyugtassák a szülıket, de az
óvodapedagógusok nemet mondtak a kérésre. Május végéig az igazgatóhelyettes
és egy dada ügyel majd a 23 fıs minicsoportra.

Szólni szerettek volna, de tanácskozási jog híján
hallgatásra kényszerültek az óvodai csoportösszevonás
ellen tiltakozó nagymágocsi szülık a képviselı-testület
keddi ülésén. A döntéshozók vitájában csak ketten
érveltek amellett, hogy vizsgálják fölül az
önkormányzat márciusi határozatát. Mihály Jánosné
lapunknak is elmondta, óvodapedagógusként nem
támogathatott olyan intézkedést, amely hátrányosan
érinti a piciket. Márpedig az tagadhatatlan, hogy így a
közel 30 fıs csoportlétszám mellett kevesebb figyelem
jut majd a gyerekekre. A pénzügyi bizottság tagjaként
úgy látja, másképp is meg tudta volna oldani ezt a kérdést az önkormányzat, nem
kellett volna 5,4 millió forintos megtakarításért az óvodához hozzányúlni.

A többség viszont másképpen gondolta: a 12 tagú grémiumból 10-en megint
jóváhagyták a határozatot. A döntést úgy hozták meg, hogy arról nem esett szó, hogy
május 15-e után ki lesz a legkisebbekkel az elbocsátott óvónık helyett.

Május végéig az igazgatóhelyettes és egy dada ügyel majd a 23 fıs minicsoportra.
Fotó: Tésik Attila
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Stibál Róbert polgármester lapunknak azt mondta, ezzel nem foglalkoztak, hiszen ez
az intézmény belügye. Megtudtuk, hogy a testületi ülés elıtt két órával ajánlatot
tettek a két elküldött óvónınek: ha maradnak május végéig, kifizetik a
szabadságukat. Ezt nem fogadták, fogadhatták el az óvónık, mert éppen munkaügyi
perre készülnek az elbocsátásuk miatt.

– Meg akartuk nyugtatni a szülıket, ezért fordultunk a minicsoport óvónıihez –
nyilatkozta lapunknak Reményi Ferencné, az óvoda vezetıje. Mivel ık nemet
mondtak, úgy döntöttek, hogy az óvodavezetı helyettese lesz a picikkel, az ı
munkáját pedig egy dada segíti majd. Reményi Ferencné szerint ez nem jelent
visszalépést, hiszen ugyanígy ketten szoktak ügyelni egy csoportra.
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