Sevel ur skipailh

Roll ar rener

Sevel ur skipailh kempouez ha diouzh al lezenn

Kenurzhiañ, aozañ, merañ, priziañ

Hervez an doare aozadur eo ar rener pe an aozer a zibab ar vuhezourien.
Mat eo sevel ur skipailh kempouez pa vez tu : paotred ha merc’hed, tud
skiant-prenet ganto ha deraouidi. Ne vez ket anat atav dreist-holl pa’z eus
diouer a baotred e bed ar buheziñ. Hervez al lezenn e ranker kaout d’an
nebeutañ :

Sede kargoù pennañ ar rener. Hemañ eo a sikour ar skipailh da
berc’hennañ ar raktresoù desevel ha pedagogel, da lâret eo kompren ar
palioù hag ijinañ doareoù da dizhout anezho. Ober a ra kinnigoù war ar
bedagogiezh hag ar buheziñ, diskoachañ hag implijout barregezh pep
hini, reiñ alioù, broudañ an dud da lâret o soñj ha da zisplegañ o dibaboù,
diskoulmañ ar c’hudennoù.

Stankoc’h e vezont peurliesañ er c’hreizennoù brezhonek : ur buhezour
evit 6 pe 7 bugel well-wazh. 50 % eus ar vuhezourien d’an nebeutañ a
rank bezañ stummet (Dabu klok pe diplomoù kevatal, s.o. p.50). 20 % d’ar
muiañ a c’hello bezañ hep stummadur ebet. 50 % d’ar muiañ a vo stajidi
Dabu. Ar feurioù-se ne dalvezont ket evit ar vuhezourien ouzhpenn. Ne
gont ket ar rener en niver-se (nemet en ur greizenn dudi nebeutoc’h eget
80 bugel enni).
Da skouer : ur c’hamp gant 24 bugel 6-9 bloaz. Daou vuhezour a ranker
kaout d’an nebeutañ : an hini kentañ vo an Dabu klok gantañ diouzh ret,
an eil vo an Dabu klok gantañ pe stajiad Dabu. Ma vez tutaet buhezourien
ouzhpenn n’eo ket ret dezho bezañ stummet.

Tuta buhezourien
Kinnig labour skignet dre bostel : “Klask zo war daou pe div vuhezour(ez)
evit ur c’hamp dindan deltennoù. Amañ stag e kavoc’h ar raktres. Ma’z
oc’h dedennet gantañ, kasit ul lizher emginnig + ur CV a-benn ar 15 a viz
Mae. Barregezh : Dabu klok pe stajiad Dabu, anavezout an natur, keginañ,
kanañ, ijin, startijenn. Gopr : tro 25 3 naet dre zevezh. Deiziadoù : etre ar
Sul 9 (mintin) hag ar Sadorn 22 a viz Gouere (goude merenn) + un devezh
prientiñ e miz Mezheven.”
Er skolioù-meur, e lise Diwan, er c’hreizennoù titouriñ, war rouedad
Ubapar e c’heller skignañ seurt kinnigoù labour.

Hag ar rener a c’hell bezañ buhezour ivez ?
Testeni ur rener : “C’hoant em boa da gemer perzh en obererezhioù gant ar
vugale peogwir e plij din ha peogwir e kave din e oa ret din disammañ ar
vuhezourien. Padal, pa oa dav din mont da brenañ traoù, aozañ ar fardañ
boued ha me oar, e oan en em gavet meur a wech hep bezañ prientet ar
pezh em boa lâret e rafen, ha lakaet diaes ar skipailh. Kaozeet hor boa
eus se gant ar skipailh hag en em lakaet akord war ar fed e vefe gwelloc’h
din chom hep sammañ prantadoù buheziñ ma-unan, nemet sikour pa oa
ezhomm, ha buan e oa aet an traoù war wellaat.”
Ouzhpenn un doare zo da ren. Bezañ ur rener buhezour, dalc’hmat gant ar
vugale, met o tilezel e labour renerezh, pe bezañ ur rener klozet en e vurev
a-hed an deiz ha n’anavez ket ar vugale ha na oar ket penaos e labour e
skipailh : ur c’hempouez zo da gavout. Frouezhus e vez evit ar rener kemer
perzh en obererezhioù o sellet hepken, hep buheziñ hag hep sevel e vouezh.
Goude, da vare an emvod, e c’hell komz eus ar pezh en deus gwelet ha bevet.

Penaos priziañ e labour rener ?
N’eo ket aes d’ar renerien priziañ o labour. Alies ne vez ket an aozer war
al lec’h ha ne oar ket resis penaos e labour ar rener daoust dezhañ sinañ
follenn ar prantad arnodiñ. Traoù a c’hell bezañ graet memes tra evit
priziañ ha klask gwellaat e doare ren : goulenn soñj ar skipailh da-geñver
gwir brantadoù priziañ kaset gant ar vuhezourien (evel ma vez graet
evito), sevel ur “raktres rener” e-lec’h ma vo displeget palioù ar rener
ha dezverkoù fetis d’o friziañ. Kement-se zo talvoudus d’ar stajidi Dare
kenkoulz ha d’ar renerien gozh.

Ren Ar skipailh

1 buhezour evit 8 bugel (pa vez degemeret bugale dindan 6 vloaz)
1 buhezour evit 12 bugel (pa vezont ouzhpenn 6 vloaz).

Barregezh arbennik
Unan eus izili ar skipailh zo dleet dezhañ sammañ atebegezh ar skoazeller
yec’hed. Obererezhioù zo a c’houl tud arbennik evit kas anezho, da
skouer : mont da gouronkañ, kanoe-kaiak, krapañ, bale er menezioù…
Muioc’h a ditouroù war : www.jpa.asso.fr/f/juridique/textesrecen.html
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