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Tájékoztató
a 2020. évi nyári gyermekfelügyeletről
A nyári gyermekfelügyelet kérdését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról törvény szabályozza, és a feladatot az önkormányzatok hatáskörébe
utalja. A város ezen törvényi kötelezettségnek megfelelve hirdette meg az idei nyáron is ezt
a lehetőséget. A Covid-19 járványhelyzet megnehezítette a szervezést, de az előzetes
tervezés szerint így is 4 héten keresztül készültünk a feladat ellátását megvalósítani ezúttal a
Biatorbágyi Általános Iskola, illetve az iharosi tábor épületében. A tavalyihoz hasonlóan idén
is helyi pedagógusok segítségével valósult meg a program a biatorbágyi, és Biatorbágyra
járó alsó tagozatos gyermekek számára. A felügyelő tanároktól előzetesen bekért
programterv alapján választottuk ki a feladatra végül szerződtetett pedagógusokat. Ez a
módszer biztosította a minőségi és változatos tematikájú megvalósítást is. Az idei szervezés
tapasztalata azt mutatja, hogy helyben szervezett programokkal költséghatékonyabb módon
tudjuk ellátni a feladatot, ami nem jelent egyet az igényesség feladásával. Jelen programra
2,5 millió forintot terveztünk, és a gyermekfelügyelet teljes költségvetése nem érte el az 1,1
millió forintot. Az is tapasztalattal szolgált, hogy Biatorbágyon szociális alapon nem érkezett
igény a szolgáltatásra. Miután mindenki számára - minimális költségtérítéssel - elérhetővé
tettük a jelentkezést, sem érkezett mind a négy hetet kitöltő igény, habár a járványügyi
helyzetben kimerült szabadságok, és egyéb körülmények miatt sokkal nagyobb szülői
érdeklődés volt várható. Ehhez képest az első és második héten a maximális 20 fős
csoportra tervezett helyett 10 fő, a harmadik héten pedig 7 fő volt a résztvevő gyermekek
száma. Az idén egy budapesti középiskolával együttműködés keretében közösségi
munkájukat végző fiatalokat is fogadtunk, így segítve őket a kötelező 50 óra teljesítéséhez.
Összességében elmondható, hogy kötelező feladatunkat magas színvonalon tudtuk ellátni a
megvalósult három hétben ezzel is segítséget nyújtva a biatorbágyi családoknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy tájékoztatásomat a 2020 évi gyermekek
nyári gyermekfelügyeletéről tárgyalja meg és fogadják el!
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