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Az iskola választana tanítót
Nem a szülő döntene a tanító személyéről, ha több osztály is indul

H A J N A L  C S I L L A

A z előkészítő osztályokba 
való iratkozás során eddig 
is érvényesült a körzetiség 

elve, vagyis az intézményeknek 
a körzetükbe tartozó gyerekeket 
kellett felvenniük elsőként, és a 
fennmaradó helyek függvényében 
vehettek fel lakcímük szerint nem 
oda tartozó gyerekeket. A közvitára 
bocsátott tervezet szerint ez tovább-
ra is így marad, ám amennyiben két 
vagy több párhuzamos osztály van 
egy intézményben, a szülők nem 
választhatják meg előre a tanító sze-
mélyét, hanem az iskola dönt majd 
a gyerekek osztályokba sorolásáról 
átlátható, méltányos, diszkriminá-
ciómentes és inklúziós elvek alap-
ján – derül ki a tanügyi szaktárca 
oldalán megjelent közleményből.

Kevésbé érintené 
a magyar osztályokat

Fejes Réka, a Maros megyei magyar 
tanítók tanfelügyelője rámutatott, 
előnyei és hátrányai is lennének az 
új módszertannak, de ez csak akkor 
derül ki, ha eldől a végleges változat. 
„Eddig is körzetiség alapján történt 
a beiratkozás, de köztudott, hogy 
mind a magyar, mind a román szü-
lők gyakran kifejezik óhajukat egy-
egy tanító iránt. A módszertani vál-
tozások, amennyiben így maradnak, 
azokat az iskolákat befolyásolják 
majd, ahol több párhuzamos osztály 
van, és sajnos csak kevés iskolában 
van több magyar párhuzamos osz-
tály Maros megyében. A gyerekek 
összeírása eddig is fontos volt, akkor 
is, ha nem a körzeti iskolába íratták, 
hogy az intézményeknek legyen egy 
képe arról, hogy amennyiben nem 
veszik fel a másik iskolába a gye-
reket, hányan tartoznak és jönnek 

majd vissza a körzetükbe” – mondta 
el a tanfelügyelő a Székelyhon meg-
keresésére. Hozzátette, az új mód-
szertani tervezet furcsasága, hogy 
abban az esetben, ha testvért irat-
nak a szülők az iskolába, ahol meg 
voltak elégedve az egyik tanítóval, 
és szeretnék a következő gyereküket 
is rábízni, az új rendszer nem enged-
né ezt meg nekik.

Temes megyében már működik

Temes megyében 2017 óta alkal-
mazzák az említett módszertant, 
miután 2016-ban egy temesvári 
gimnáziumot megvádoltak azzal, 
hogy diszkriminatív kritériumok 
alapján történtek a beiratkozások. 
Itt azóta is a gyerekeket névsor 
alapján helyezik el az osztályok-
ban, és a tanítókat sorsolás alapján 

választják ki az összeállt osztá-
lyokhoz. Bukarestben idén akarják 
bevezetni az új módszertant. Az 
Országos Diszkriminációellenes 
Tanács a temesvári eset kapcsán 
rámutatott, „ha csak a szülők óhaja 
teljesülne a tanítók megválasztása-
kor, akkor felborulna az egyensúly 
az adott intézményben, ez súlyos 
aránytalanságokhoz és a gyerekek 

szeparációjához vezetne, amely ki-
hatna a jövőbeli oktatásukra is.”

A tervezett naptári program

A beiratkozás ütemterve szerint 
március 4-23. között zajlana az irat-
kozás, március 26-án sorolnák be a 
körzetükbe iratkozott gyerekeket, 
március 27-30. között a nem a körze-
tükbe jelentkezetteket helyeznék el 

a fennmaradt helyek alapján. Márci-
us 31-én pedig azokat a gyerekeket 
helyeznék el, akik nem a körzetük-
be iratkoztak, de nem maradt hely 
számukra az óhajtott iskolában, 
és a szülők kifejezték, hogy ebben 
az esetben vegyék fel gyereküket 
a körzeti intézménybe. Április el-
sején függesztenék ki az osztályok 
névsorát, illetve az üresen maradt 
helyeket, és ezzel le is zárulna az 
iratkozás első szakasza. A második 
szakasz május 15-én zárulna, azaz 
eddig kell megoldani azoknak a 
gyerekeknek a helyzetét, akik nem 
jutottak be egyik iskolába sem az el-
ső szakaszban – olvashatjuk az ok-
tatási szaktárca közvitára bocsájtott 
ütemtervében. 

A minisztérium által kidolgozott 
módszertantervezettel kapcsola-
tos észrevételeket, javaslatokat az 
inscriere.inv.primar@edu.gov.ro 
e-mail-címre várják február 14-éig.

A magyar diákokat kevésbé 
érintené az új módszertan, mert 
kevesebb a párhuzamos osztály
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• Az oktatási szaktárca közvitára bocsátotta az előkészítő osztályba történő beirat-
kozások módszertanát és naptári programját. A minisztérium közleménye szerint a
beiratkozások március negyedikén kezdődnének, és a tervezet egyik újdonsága, hogy
a tanulókat az iratkozás lezárta után sorolnák be az osztályokba, amennyiben több pár-
huzamos osztály is van az adott intézményben. Az iskola igazgatótanácsának döntése
alapján, nem pedig a szülők óhaja szerint kerülnének a gyerekek a tanítókhoz.

Fogorvosi ügyelet
Február 8-án, szombaton, és 
9-én, vasárnap Csíkszeredá-
ban Filip Ildikó Kinga fogorvos 
látja el a sürgősségi fogorvosi 
ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 
óra között a Szív utca 2/B/4. 
szám alatt. Székelyudvarhe-
lyen Máthé Ildikó fogorvos biz-
tosítja a sürgősségi ügyeletet 
mindkét nap 9 és 12 óra között 
a Bethlen Gábor utca 65/A. 
szám alatt. 

Székely 
Szalonnafesztivál
Első alkalommal szerveznek 
Székely Szalonnafesztivált 
szombaton és vasárnap Tus-
nádfürdőn, a Tulipán vendég-
lőnél. Mindkét nap 9 és 17 óra 
között gasztronómiai vásárt 
tartanak, ahol több megyéből 
érkezett termelők kínálják 
portékájukat. Több szakmai 
előadás is lesz, a termékeket 
zsűri értékeli.

Közösségi 
disznótorok
Szombaton reggel hét órától 
a székelykeresztúri Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum 
udvarán várják mindazokat, 
akik részt szeretnének venni a 
hagyományos disznótoros ün-
nepségen. Hasonló eseményt 
szerveznek ugyanazon a napon 
Szentegyházán is a Mártonffi 
János Általános Iskola udvarán, 
ahol reggel fél héttől lesz a 
gyülekező.

Vállalkozói 
konferencia 
Első alkalommal szervezik 
meg Marosvásárhelyen 
pénteken a Kárpát-medencei 
Magyar Vállalkozói Konfe-
renciát. Az eseménynek, ami 
pénteken 9 órakor kezdődik, 
a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
ta nagyterme ad otthont. 9.15 
órakor kezdődnek az előadá-
sok. Gogolák-Hrubecz Zsolt, 
a Multinvest Kft. vezérigaz-
gatója Befektetői kihívások 
régiónkban címmel értekezik, 
majd Nagy Ágnes, a Román 
Nemzeti Bank igazgató 
tanácsának volt tagja a gaz-
dasági kilátásokat vázolja. 
Abrán György, a Wizzair volt 
kereskedelmi igazgatója Egy 
Közép-Kelet-Európából indult 
multi sikersztorija címmel tart 
előadást, majd Szendrői Gá-
bor a  Concorde MB Partners 
cégtől a Közép-Kelet-Európai 
Kis- és Középvállalkozások 
kihívásait ismerteti.  

Ingyenes jogi 
tanácsadás
Csíkszeredában, a Petőfi utca 
8. szám alatti RMDSZ-irodában 
minden csütörtökön 13-14 óra 
között ingyenes jogi tanács-
adást tartanak.

• RÖVIDEN

Jótékonysági torna
Csavlovics-Szász Ágota műtétére és felépülésére 
fordítják a szombati jótékonysági torna teljes be-
vételét. A torna helyszíne és időpontja: Csíkszere-
da, József Attila Általános Iskola Tudor lakótelepi 
tornaterme, szombaton délelőtt tíz óra. A tornát 
Bokor Magdolna fitneszoktató tartja. Minden segí-
tő szándékú embert várnak a rendezvényre.

Honosítási ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurot-
rans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást 

szervez Csíkszentsimon két településére. Az 
érdeklődők február 10-én, 13-án és 17-én 12 
és 14 óra között a csíkszentsimoni községi 
könyvtárban, valamint a csatószegi kultúrott-
honban adhatják le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. Az illetékesek segítséget 
nyújtanak a honosítási kérelem beadásához, 
házasság, gyermekszületés, haláleset vagy 
válás anyakönyveztetéséhez, tájékoztatnak 
a személyazonosító igazolvány igénylésének 
módjáról, illetve az anyasági és életkezdési 
támogatásról. A dossziék összeállítása min-
den esetben díjmentes. Érdeklődni hétközna-
pokon 9–16 óra között az RMDSZ Csíki Terüle-

ti Szervezetének székházában (Csíkszereda, 
Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar 
Ügyek Házában, illetve a 0266-317678-as 
telefonszámon lehet.

Góbé Farsang
Február 10-én, hétfőn 17.30 órától a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes Góbé Farsang 
című előadását mutatja be Csíkszeredában, a 
Városi Művelődési Házban. Jegyek a bilete.ro 
oldalon, a Csíki Mozi jegypénztárában, illetve 
az előadás előtt egy órával a Városi Művelődési 
Házban válthatók.

• RÖVIDEN




