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A tanórák alatt nem tarthatják maguknál mo-

biltelefonjukat a tanulók, akik ugyanakkor a to-

vábbiakban nem vállalhatnak kapusszolgálatot 

az oktatási minisztérium új közoktatási iskolai 

rendszabályzata alapján. 

A diákszervezetek kifogá-
solják, hogy közvita nél-
kül módosították a rend-

szabályzatot, az iskolaigazga-
tók véleménye pedig megoszlik 
a rendelkezésben foglaltakról. 

Liviu Pop oktatási minisz-
ter kedd este Facebook-oldalán 
számolt be arról, hogy a szak-
tárca január 8-án a tanintéze-
tek belső működésére vonatko-
zó új szabályzatot fogadott el. A 
dokumentum szerint a tanórák 
alatt a mobiltelefonokat „az osz-
tályteremben kialakított spe-
ciális helyen” kell tárolni úgy, 
hogy azok ne zavarják az is-
kolai tevékenységet, az eszkö-
zöket pedig csakis a pedagó-
gus engedélyével lehet hasz-
nálni oktatási célokra vagy sür-
gősségi helyzetben. A szabály-
zat megtiltja továbbá, hogy a di-
ákok kapusszolgálatot vállalja-
nak, ugyanakkor arra is kitért, 
hogy a tanulókat nem lehet is-
kolai egyenruha viselésére kö-
telezni. Egy másik cikkely azt 
szabályozza, hogy a jegyeket és 
pontszámokat nem lehet bünte-
tési eszközként használni, ezek 
kizárólag a felmért tudás és fel-
készültség szintjét tükrözhetik. 
Az új szabályzat arról is rendel-
kezik, hogy a pedagógus nem 
tilthatja meg a diákoknak a tan-
órán való részvételt, az indok-
lás szerint ugyanis ezzel sérül 
az oktatáshoz való alapvető jog.

Kifogásolják a változtatást

Az iskolai belső rendszabály-
zat módosítása ellen már több 
diákszervezet is felszólalt: az 
egyesületek elsősorban nem az 
új dokumentum tartalmát, ha-
nem azt kifogásolják, hogy a 
szaktárca egyik napról a má-
sikra hozta meg az intézke-
dést anélkül, hogy erről bármi-
féle közvitát szervezett volna 

az érintett felekkel. Néhány di-
ákszervezet, köztük a Románi-
ai Magyar Középiskolások Szö-
vetsége (Makosz) közös nyi-
latkozatot adott ki, amelyben 
a minisztérium által lebonyolí-
tott procedúra átláthatatlansá-
gát bírálják.

Elemzik az új szabályzatot
Az Adevărul napilap portál-

ja által idézett közleményben 
úgy fogalmaznak: ez az egész 
romániai oktatási rendszer-
re rossz fényt vet. A szerveze-
tek azt is kifogásolják, hogy a 
minisztérium nem vetette ösz-
sze az új rendszabályzatot a 
diákok jogállását szabályozó 
dokumentummal, holott ab-
ban szerepel már például az, 
hogy a mobiltelefonokat szigo-
rúan tilos a tanórák alatt más-
ra használni, mint oktatási cé-
lokra. „Elfogadhatatlan, hogy 
egy ilyen, több millió diákot, pe-
dagógust és szülőt érintő doku-
mentumot előzetesen nem hoz-
nak nyilvánosságra, és nem ad-

ják meg annak a lehetőségét, 
hogy az érintettek javaslatokat, 
korrekciókat fogalmazzanak 
meg vele kapcsolatban” – nyi-
latkozta Constantin-Alexandru 
Manda, a Constanţa megyei di-
ákszervezet elnöke, aki azt is 
elmondta, alaposan elemzik 
az új szabályzatot, és mindent 
megtesznek a tanulók jogai-

nak és érdekeinek védelme ér-
dekében.

Egyetért a főtanfelügyelő

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőség  már értesítette a megyei 
tanintézeteket az iskolai rend-
szabályzat módosításairól – 
számolt be lapcsaládunknak 
Görbe Péter főtanfelügyelő. Ki-
fejtette, a tanulók kapusszol-
gálatának eltörlése nehézséget 
okozhat egyes tanintézeteknek, 
hiszen nincs mindenhol elegen-
dő számú személyzet ahhoz, 
hogy állandó felügyeletet biz-
tosítsanak az iskolaépületek-
ben. A telefonok használatának 
a korlátozásával kapcsolatban 
úgy vélekedett, ez egy hasznos 
intézkedés. Megjegyezte, több 
megyei iskola belső rendsza-
bályzata már eddig is rendelke-
zett erről. „Nem arra való a te-
lefon, hogy a tanuló tanítási idő 
alatt telefonozzon. Szünetben 

lehet használni, a szülők is ak-
kor hívhatják a gyerekeiket” – 
fogalmazott, hozzátéve, nyilván 
vannak esetek, amikor az okos 
készülékek segíthetik a tanórai 
tevékenységet.

Ki legyen a kapus?

Lakatos Mihálynak, a Sala-
mon Ernő Gimnázium igazga-
tójának a kapusszolgálat eltör-
lésével kapcsolatosan fenntar-
tásai vannak, ugyanis szinte le-
hetetlen helyzetet teremtett e 
döntés. Mint mondta, ezzel az 
intézkedéssel nagyon nehéz 
helyzetbe hozták a tanintéz-
ményeket, hiszen így is kevés 
kisegítőszemélyzettel dolgoz-
nak „Ha a diákok nem végez-
hetnek kapusszolgálatot, akkor 
legalább egy kapusállást kellett 
volna jóváhagyjanak. Ha nincs 
kisegítői állás, nincs alkalma-
zott, akkor a takarítónő ne taka-
rítson, és végezze a kapus mun-

káját. Vagy hogy legyen? Min-
denképp fejtörést okoz ez a ren-
delkezés” – tette hozzá.

Lakatos Mihály lapunknak 
nyilatkozva arra a cikkelyre is 
kitért, amely alapján az osz-
tályzatot nem lehet büntetés-
ként alkalmazni. Rámutatott: a 
jó pedagógus ezt eddig sem tet-
te, nem büntetett jeggyel. A jó 
tanár kizárólag a tudásra ad je-
gyet, és más nem befolyásolhat-
ja az osztályzatot. „Egy idős ta-
nártól azt tanultam, hogy idege-
sen soha ne adjak jegyet, ezt be 
is tartom” – tette hozzá. A tele-
fonhasználat kapcsán pedig el-
mondta, nem ettől a rendelke-
zéstől nem fogják használni a 
diákok óra alatt a készülékeket. 
„Minden tanárnak van jól be-
vált módszerre arra, hogy mit, 
mikor használnak, illetve nem 
használnak a diákok a tanórák 
alatt” – tette hozzá az igazgató. 

MOLNÁR RAJMOND, 
BARICZ-TAMÁS IMOLA

Változások a közoktatási rendszabályzatban

Nem szabad jeggyel büntetni

Az osztályteremben kialakított külön helyen kell tárolni ezentúl a mobiltelefonokat
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Ma érkeznek a pedagógusfizetések
Megváltozik idéntől a közok-

tatásban dolgozó pedagógus-
bérek folyósításának a módja 
– tájékoztat az Adevărul orszá-
gos napilap, Liviu Pop oktatási 
miniszter Facebook bejegyzé-
sére hivatkozva. 

Mint ismert, eddig a pedagó-
gusi fizetések utalása úgy tör-
tént, hogy az állami költségve-
tésből leosztott pénzalapok a 
helyi önkormányzatokhoz ke-
rültek, amelyek továbbfolyó-
sították azt a tanintézetek ré-
szére. Ezentúl, tehát 2018-tól 
teljes mértékben az oktatá-
si minisztérium felel a fizeté-
sek biztosításáért, a szaktárca 
a tanfelügyelőségeken keresz-
tül folyósítja a béreket az isko-
lák részére.

Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő érdeklődésünk-

re közölte, eddig a tanárok 
minden hónap 5. és 15. között 
kapták meg a fizetésüket, at-

tól függően, hogy a helyi önkor-
mányzatok mely napot jelölték 
ki az átutalásra. Mostantól pe-

dig egységesen minden közok-
tatásban dolgozó pedagógus a 
hónap 14. napján kapja meg a 

fizetését, amennyiben az nem 
hétvégére esik; ha viszont hét-
végére esik, akkor a hétvégét 
megelőző utolsó munkanapon 
kapják meg járandóságukat. 
Ebben a hónapban éppen ez a 
helyzet állt elő, így a tanügy-
ben dolgozók ma számíthatnak 
a pénzükre.

A főtanfelügyelő szerint 
azért is volt indokolt a módosí-
tás, mivel a tanügyi szakszer-
vezetek már többször is jelez-
ték, hogy változtatni kellene a 
fizetések átutalásának a mód-
ján. Arra hivatkoztak, hogy év 
elején sokszor késett az ok-
tatók bére, mivel több önkor-
mányzatnál is a kelleténél ké-
sőbb fogadták el az évi terve-
zett költségvetést.

MOLNÁR RAJMOND

Egységesített rendszer: ezentúl azonos napon kapják meg fizetésüket

A dokumentum sze-
rint a tanórák alatt a 
mobiltelefonokat „az 
osztályteremben ki-
alakított speciális he-
lyen” kell tárolni.
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