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ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
– Az igazgatónak –
Tisztelt Igazgatók!
A Szerb Köztársaság Kormánya által a felsőoktatási, középiskolai, általános iskolai és
iskoláskor előtti intézményekben folytatott oktatási tevékenység rendes működésének
felfüggesztéséről szóló határozatának (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020.
március 15., 30/2020. szám) szabályos és összehangolt végrehajtása érdekében, a szükséghelyzet kihirdetéséről szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020.
március 15., 29/2020. szám) és a szükséghelyzet ideje alatti intézkedésekről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020. március 16., 31/2020. szám) alapján,
az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium felhívja a figyelmet
azon kötelezettségükre, hogy kövessék és irányítsák az oktató-nevelő intézmények emberi erőforrásra vonatkozó kapacitásainak megszervezését, és az állami szervek, szervezetek és szolgálatok tevékenységének a COVID-19 vírus okozta vészhelyzet ideje alatti
irányítását, összehangolását és az illetékes testületek általános utasításait tiszteletben
tartva, a munkavállalók és az egészségügyi szempontból leginkább veszélyeztetettek csoportjának érdekeit figyelembe véve az iskoláskor előtti intézményeknek a következő
intézkedéseket kell foganatosítaniuk:
A szükséghelyzetben és az intézmény rendes tevékenysége felfüggesztésének ideje alatt,
csak a szükséges munkafolyamatokat kell megszervezni (amelyek kizárják a gyermekekkel folytatott közvetlen munkát), szavatolni kell a foglalkoztatottak és más személyek
egészségének védelmét és biztonságát, valamint a vagyonvédelmet, amely alatt a következő értendő:
•

a szükséges ügyeletek beosztásának meghatározása

A pedagógiai kollégiummal együttműködve az igazgató összeállítja az ügyeletek heti tervét – külön figyelmet fordítva a foglalkoztatottakra (tekintettel kell lenni arra, hogy a
fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a krónikus betegségben szenvedők és a 60 év
felettiek, valamint a 12 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők, különösen, ha egyedül
gyakorolja a szülői jogokat, vagy a másik szülő számára munkahelyi kötelezettséget állapítottak meg), továbbá a foglalkoztatottak arányos megterhelésére a nélkülözhetetlen
munkafeladatok megszervezése érdekében:
•

az iskoláskor előtti intézmény minden épületét ellenőrizni kell, az alapvető járványellenes intézkedések végrehajtását be kell tartani – a helyiségek szellőztetése,
a takarítás és fertőtlenítés, az épületek állapotának és biztonságának ellenőrzése,

•

•

az Intézmény illetékes szolgálatai működésének meghatározása: vezetőség, szakmai, adminisztratív-könyvelőségi és technikai tevékenység, mint amilyen az illetékes szolgálatokkal folytatott rendszeres kapcsolattartás; az óvópedagógusok és
szakmunkatársak tevékenységének megtervezése és megvalósítása a szakmai továbbképzés és előmenetel szempontjából, továbbá a szülőknek nyújtott támogatás
terén kifejtett szakmai tevékenység;
a bérelszámolás biztosítása, a betegszabadságok berekesztése, a raktári leltár lebonyolítása (leltározni kell az élelmiszerraktárakat, a könnyen romlandó termékeket külön jegyzékbe kell venni, és a helyi önkormányzatot tájékoztatni erről a további utasítások megállapítása érdekében); össze kell írni a fertőtlenítő és a
tisztítószereket, az ezek használatára alkalmazott eszközöket pedig szigorúan kell
őrizni és ésszerűen felhasználni, vagy a helyi önkormányzattal egyeztetve átirányítani a helyi önkormányzat utasításai szerint.

Az igazgató köteles megszervezni az intézmény zavartalan működését úgy, hogy a dolgozókat a minimális veszélynek tegye ki. A heti ügyeleti beosztás tervét elérhetővé kell tenni
az intézmény honlapján, vagy azt a dolgozókkal SMS-üzenetben és e-postán egyeztetni.
Az ügyelet és a különböző szolgálatok megszervezése alkalmával tiszteletben kell tartani
az általános ajánlásokat és a megelőző intézkedéseket (rendszeresen szellőztetett és fertőtlenített irodákban/helyiségekben folytatott munka, a szükséges védőmaszkok és kesztyűk használata; kerülni kell a közeli kontaktust – legalább 2 méteres távolság tartása; az
ügyfelek nem mehetnek az irodába, csak a dolgozó megy ki hozzájuk és az ajánlatos távolság betartásával lefolytatja a beszélgetést/tájékoztatást). Biztosítani kell, hogy a fertőtlenítőszerek az ügyeletes dolgozók rendelkezésére álljanak (meleg víz, szappan, papír
törlőkendő). A dolgozók naponkénti ügyeletére vonatkozó időtartam megállapítása az intézmény épületeiben az elvégezendő konkrét tevékenységek, feladatok és megbízatások
természetének függvényében és az összes megelőző intézkedés és ajánlás betartásával
egyetemben történik.
•

Minden más dolgozó (aki azon a napon nem ügyeletköteles) otthon marad – betartja az önizolálás és a kapcsolattartás minimalizálására vonatkozó rendeleteket,
követik az összes polgárra vonatkozó utasítást és ajánlást). A dolgozónak kötelessége, hogy az intézményvezető számára elérhető legyen a munkaidő folyamán, az
intézmény falain kívül végzett munka időtartama alatt, illetve otthon tartózkodásának ideje alatt – telefon, elektronikus kapcsolattartás, vagy közvetlen kapcsolattartás útján, a kölcsönös tájékoztatás vagy jóváhagyás megszerzése érdekében,
és köteles a megállapított munkakötelezettség szerint eljárni.

Rámutatunk arra, hogy az iskoláskor előtti intézmények rendszeres működésének felfüggesztése nem jelenti az intézmények és az ott dolgozók teljes körű munkájának megszakítását és a gyermekekkel folytatott közvetlen oktatási-nevelési tevékenység végrehajtásának felfüggesztését, hanem a kialakult körülményekhez való alkalmazkodást, amely
körülmények megkövetelik az illetékes intézmények által kiadott intézkedések és ajánlások folyamatos követését.
•

A szülők és az alkalmazottak folyamatos tájékoztatása, a szükséges adatok
begyűjtése, együttműködés a családokkal és az illetékes intézményekkel.
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A Minisztérium kötelezi az iskoláskor előtti intézmények igazgatóit, hogy rendszeresen
tájékozódjanak, tartsák be az utasításokat és az illetékes szervek és szolgálatok kéréseit,
valamint, hogy tegyék elérhetővé az információkat az egyes felhasználók részére.
Tekintettel arra, hogy ebben a pillanatban lehetetlen előrelátni, mikor ér véget a szükséghelyzet és mikor válik lehetővé az intézmények megszokott módon történő működésének
folytatása, nagyon fontos, hogy minden állami iskoláskor előtti intézmény kövesse a helyi
önkormányzatok utasításait és ajánlásait, amelyek a járványügyi helyzet követésén, valamint a járvány kapcsán fennálló szükséghelyzetre vonatkozó, az illetékes szervek által kiadott intézkedéseken és javaslatokon alapszanak. Ez vonatkozik a gyermekek 2020/2021es tanévre szóló beíratási eljárására is (a pályázat időpontjának megállapítása, az eÓvoda szolgáltatás megvalósítása az adott intézményben/helyi önkormányzatban az e-Közigazgatás felülete által, az íratkozási bizottság munkájának megszervezése, valamint a szülők tájékoztatása a beíratkozási kérelmek átadásának módjáról, a szabad helyek számáról,
az előzetes és végleges listákról, a fellebezési határidőkről, valamint más, a gyermekek következő munkaévre vonatkozó, különös jelentőséggel bíró kérdésekről).
A COVID-19 vírus terjedésének megelőzése érdekében az illetékes intézményektől kapott fontos utasításokat haladéktalanul meg kell osztani a szülőkkel elektronikus úton
és/vagy a hirdetőtáblákon.
•

•

Minden iskoláskor előtti intézmény épületének bejárati ajtaján ki kell függeszteni
az értesítéseket a szülők részére a szükséges információk feltüntetésével (a felelős
személyek, valamint az Igazgatóság telefonszámainak feltüntetésével, ahol a szülők minden fontos információt megkaphatnak);
Azok a szülők, akiknek át kell venniük gyermekeik óvodai felszerelését, nem mehetnek be az óvoda épületébe, de amennyiben arra szükség mutatkozik, megszervezhető, hogy az óvoda egyik alkalmazottja kiszállítsa a kérdéses felszereléseket
a szülőkhöz.

Tekintettel arra, hogy az iskoláskor előtti intézmények rendes körülmények között, napi
szinten a szülőkkel és/vagy a gyermekek törvényes képviselőivel közvetlenül kommunikálnak és kölcsönösen együttműködnek, fontos, hogy a jelen helyzetben, amikor ezeknek
az intézményeknek a rendes oktatási-nevelési tevékenységét fel kell függeszteniük a
szükséghelyzet miatt, az újonnan kiadott intézkedésekről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, mégpedig az iskoláskor előtti intézmények honlapján, szórólapokon, az
óvodaépületek előtt elhelyezett hirdetőtáblák segítségével. Ily módon az intézmények tájékoztatni tudják a szülőket minden, a jelen helyzettel kapcsolatos fontos tényállásról, az
alapvető járvány-megelőzési intézkedésekről, a szükséghelyzetben előírt magatartásra
vonatkozóan, így tanácsot tudnak adni a szülőknek, hogy milyen játékok és aktivitások
alkalmazásával foglalkozzanak a gyermekeikkel.
Az óvópedagógusok és nevelők olyan aktivitásokat terveznek, amelyek segítik a családi
élet normalizálását a járványügyi helyzetben. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló
kommunikációs csatornákon keresztül kommunikáljanak a szülőkkel, és ötleteikkel segítsék őket a gyermekekkel való foglalkozások megszervezésében otthoni körülmények
között, és abban, hogy hogyan használják ki ezeket a perceket a gyermekekkel folytatott
kommunikációra és játékra.
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Értesítjük Önöket, hogy a tárcaminisztérium, az akadémiai közösség és más szakmai
egyesületek, valamint a partnerszervezetek és intézmények fokozottan vizsgálják a rendelkezésre álló erőforrásokat és a lehetséges támogatások biztosítását az óvodapedagógusok részére a folyamatos továbbképzés szempontjából, amely lehetőségekről időben
tájékoztatjuk önöket, mindezt azért, hogy lehetővé tegyük a szakmai fejlődést, s ez által
minőségesebb támogatásban tudjuk részesíteni a családokat. Mindezekről időben tájékoztatást fogunk nyújtani.
Addig is kérjük Önöket, hogy a szakmai szolgálattal együttműködve ösztönözzék az óvodapedagógusokat arra, hogy legyenek kreatívak és professzionálisak, szakmai együttműködést és kommunikációt valósítsanak meg Skype, Moodle-rendszer és/vagy Viber által,
valamint a rendelkezésre álló más online források és felületek használatával (mint a
htttp//www.predskolci.rs/).
Meggyőződésünk, hogy közösen, a COVID-19 vírus terjedésének megállítása érdekében
előírt intézkedések következetes betartásával, professzionalizmust, szolidaritást és felelősséget tanúsítva hozzájárulunk gyermekeink, a családok és minden munkavállaló, továbbá társadalmunk jelenlegi érdekeihez.
Mladen Šarčević miniszter

•4•

