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2o15. május 6-án tobb mint ezeÍ, ajózsefuárosi óvodfü összevonása ellen tiltakozn a|ákźst adtunk át
onöknek véleményiinkkel, javaslatainkkal. Köszö4jtik az aktív, felelős sziilöknek a részvételt!
Tudomásunk szerint rengeteg szakmai érvet is kapott az önkoľmányzat az óvodai a'lkalmazottaktól és a
sziilőktőI.

A Képviselő-testiilet 80/2015' (m. 19.) szłmú hatfuozatźn alapuló új előterjesztése 1000-nél több
véleményt egyőitatánnem vesz figyelembe (ery mondat rendezi le a véleményezest miszerint az ővodai
alkatnazottak és a szĺilői szeľvezetek kifejtették aggályaikat). Nekiintq sziilőknek és tĺámogatóknak nem
aggályaink vannĄ haném érveinlg ami alapján ez nem megfelelő javaslat!

Ezeĺ potgĺáľi kezdemenyezést indítunk 20 l 5. május 1 1-én, melynek cé|ja: Egyeztető Fóruĺn létrehozĺsa.

o Eza Fórum szakértők és a nyilvánosság bevonrásával ľendszeresen értékelné az óvodák miĺködését:
kĺilönös tekintettel az esetleges intezrnényi változások következnényeiľe. Segítiink a dö,ntésh'ozonak
jelezni, ha a sándékqlt oélok nem teljesülnének!

. Megbívhatja a fenntartó vaw az óvodĺák képviselőit és akĺáľ kiilsŐ. szakértöket is. Segítĺink a
đöntéshozok'szamĺíľa jelezri, hory az érintetteknek mik.az igényei!

o Lehetőségtiĺk lesz a legjobb ryakorlatok bemutatĺísrĺľao és w esetleges helyi probtémĺák
felvetéséľe. Mert végső soron ez lenne a cél! 

:

SzeretnéĄ ha a Józsefvĺĺľosi Képviselő-testiilęt elhalasztanä a20l5.májuŚ 14-re kitrizött döntéshozatalt!
Áz óvođavezetők már kaptalc ugyan kedvezmén yekeĹ đe a sziilők taľüalĺni felvetéseiľe (az óvodai nevelés
minőségével, a sokszínűséggel és a kapcsolattaľtás tertileÚen) semmilyen választ sem kaptunk. Azt
akaľjul.' hory a szülőŁ a nevelők és a fenntaľtó közös męgęgy.ezęssęldö'ntsön óvodáink soľsĺáľól..

EztÍonmeghív.iuk Sĺĺntha Féterné alpolgáľmestert a megalakuló Fóľum. első üléséľe, arnelyen szeretnénk
meghal|gatni, hogyan épülnek be a Javaslatĺíba a sziilői és'óvodai nevelők véleményei!

Továbbá kéťtit hory a 20t5. áĘrĺlis 21-én kelt" 09-t76lf015. s'aámú, az iĺté4né1yi átalakíĹĄso]<kal
kapcsolatos véleménykérésiilae 2015. május 6.án, a Polgáľmesteri Hivatalban leađott szülők által
felvetet aggá|yoka7 kérdéseket, atémához.kapcsolóđó váiaszaink;at, továbbá ahoruí kapcsolódó 1.000
daľabnál több szülői, valamint tĺámogatói aláírást a jelen indíwĺánnyat eryütt leryen kedves a 2015. május
14-i Képviselő.testii1eti üIés előtt e[iuttahi mińden egyes Képviselő.testiileti t'g'a.' yalamint Dr. Kocsis
Máté Polgáĺnester úrnak.

Tęryiink eryiitt az óvo&áinkéľt!

2015. május 11.

Józsefváľosi Sziilők Eryeztető Fóľuma
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