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CSÖKKEN A MINIMÁLIS OSZTÁLYLÉTSZÁM, KÖTELEZŐ AZ ARÁNYOS KÉPVISELET BIZTOSÍTÁSA AZ ISKOLÁK VEZETŐSÉGÉBEN

Szórvány- és kisebbségbarát törvénymódosítás
Szórványvidéken és a vidéki isko-
lákban már tíz diákkal is indulhat 
magyar osztály a parlament által 
elfogadott új törvény előírásai sze-
rint, amelyek ugyanakkor arányos 
kisebbségi jelenlétet biztosítanak a 
tanintézetek vezetőségében. A szá-
mos szociális jellegű intézkedést is 
magában foglaló jogszabálycsomag 
megteremti annak a lehetőségét, 
hogy minden diák anyanyelvén 
felvételizhessen bármilyen romániai 
egyetemre – utóbbi előírás máris 
tiltakozást váltott ki.

 » KRÓNIKA

A kisebbségi diákok anyanyelvű ok-
tatását is érintő törvénytervezetet 
fogadott el hétfőn döntő kamara-

ként a szenátus. A jogszabálycsomagot az 
RMDSZ dolgozta ki, a felsőház 79 támo-
gató szavazattal és 36 tartózkodás mellett 
fogadta el. Cseke Attila, a szövetség szen-
átusi frakcióvezetője szerint a tervezet 
egyik legfontosabb rendelkezése, hogy 
csökkenti a minimális osztálylétszámot. 
Szórványvidéken és a vidéki iskolákban 
már tíz diákkal is indulhat magyar osztály 
– eddig ehhez legkevesebb tizenkét diákra 
volt szükség. Ugyanakkor az osztályok ma-
ximális létszáma is csökken, hogy a tanár 
kevesebb diákkal, hatékonyabban dolgoz-
hasson – olvasható az RMDSZ közleményé-
ben. Elemiben eddig egy osztályban akár 
25, gimnáziumban 30 diák is tanulhatott. 
Az új előírások szerint azonban elemiben 
a diákok létszáma nem haladhatja meg a 
22-t, gimnáziumban pedig a 26-ot. A frak-
cióvezető elmondta, a tanügyi kerettörvény 
azt írja elő, hogy a nyelvi kisebbségeknek 
joguk van a számarányos jelenlétre az okta-
tási intézmények vezetőségében. Az új mó-
dosítás azonban kötelezővé teszi a törvény 
által szavatolt lehetőséget.

Segítség a munkába
visszatérő szülőnek
Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor, 
a felsőház oktatásügyi bizottságának al-
elnöke kifejtette: a tervezet a bölcsődei 
és óvodai oktatásra, a délutáni iskolára 
(aft erschool), és a meleg ebéd programra 
vonatkozó előírásokat is tartalmaz. Egy 
korábbi törvénymódosítással az RMDSZ 
azt kérte – emlékeztetett a szakpolitikus 
–, legyen kötelező az óvodai oktatás. 
„A most elfogadott tervezet pontosít az 

óvodai oktatást szabályozó törvényes ke-
reten. A tervezet előírja: a dadát elismerik 
kisegítő személyzetként, és az ezzel kap-
csolatos költségeket beleszámolhatják az 
óvoda költségvetésébe, megoldva ezzel a 
dadák fi zetésének gondját” – részletezte 
a szenátor. A tervezet ugyanakkor megol-
dást nyújthat azon szülők számára is, akik 
visszatérnének dolgozni a kétéves gyer-
meknevelési szabadságról, hiszen az elfo-
gadott javaslat szerint különleges esetek-
ben már kétéves kortól óvodába írathatják 
gyermekeiket. A gyermekeiket egyedül 
nevelő szülők, és a szociálisan hátrányos 
helyzetű családok előnyben részesülhet-
nek a bölcsődei elhelyezésben. A javaslat 
előírja: különleges esetekben, a helyek 
függvényében az önkormányzat is módo-
síthat a beiratkozási kritériumokon úgy, 
hogy a munkába visszaálló egyedülálló 
szülő előnyben részesül majd a bölcső-
dei beiratkozásnál, amennyiben a helyek 
száma korlátozott. A bölcsődei és óvodai 
beiratkozáskor kiutalt havi 50 lejes érték-
jegy támogatásához hozzájárulhatnak a 
helyi önkormányzatok is. Az értékjegyeket 
a hátrányos helyzetű családok a szüksé-
ges ruházat, tanfelszerelés és élelmiszer 
beszerzésére használhatják fel.

Tíz éven belül délutáni iskola
mindenhol
A módosítás előírja, hogy az aft erschool és 
a meleg étel programot 2030-ig kötelező-
en ki kell terjeszteni minden iskolára. Az 
RMDSZ módosítása lehetővé teszi, hogy 
a szülők kezdeményezésére is indítsanak 
úgynevezett délutáni iskolaprogramot. 

Egyesületeket hozhatnak létre, amelyek 
délutáni oktatást bonyolítanak, és más 
tanintézetekből érkező pedagógusok is ta-
níthatnak a foglalkozásokon – olvasható 
a szövetség közleményében. A szaktárcá-
nak engedélyt és költségkeretet kell biz-
tosítania minden olyan iskola számára, 

amely rendelkezik a szükséges feltételek-
kel ahhoz, hogy meleg ebédet nyújtson 
a diákoknak, azaz miután a tanintézet 
megteremtette a szükséges feltételeket 
egy étkezde működtetésére. Azokban az 
iskolákban, ahol nincs erre lehetőség, 
hideg élelmiszercsomagot kapnak a diá-
kok. Az erre fordított, egy főre eső költség 

nem lehet 7 lejnél kisebb, a költségeket a 
minisztérium az önkormányzatnak utalja 
át, utóbbi pedig kiegészítheti az össze-
get, amennyiben rendelkezik a szükséges 
anyagi fedezettel.

A törvénymódosítás ugyanakkor meg-
teremti annak a lehetőségét, hogy min-
den diák anyanyelvén felvételizhessen 
bármilyen romániai egyetemre. Az intéz-
kedés máris tiltakozást váltott ki: román 
egyetemi berkekben azt nehezményezik, 
hogy a kizárólag román tannyelvű fel-
sőoktatási intézményeknek is meg kell 
szervezniük a felvételit a kisebbségek 
nyelvén is, ami a tiltakozók szerint sérti 
az egyetemi autonómiát.

A szenátus által hétfőn elfogadott tör-
vény az iskolapszichológus foglalkozását 
szabályozó, sokat vitatott rendelkezésen 
is javít. Az elfogadott RMDSZ-es módo-
sítás értelmében ezután – az eddigi 800 
diákhoz képest – minden 500 diák után 
alkalmaznak iskolapszichológust.

Ingyenes tömegközlekedés
Az RMDSZ által benyújtott törvénymódo-
sítást a felsőházi szakbizottsági munká-
latok alatt több pontban kiegészítették. 
Így a tervezet azt is előírja, hogy az eddigi 
50 százalékos kedvezményhez képest az 
iskolások ezután ingyenesen utazhatnak 
a településen belüli tömegközlekedés-
ben, illetve a megyén belül és a megyék 
között szállító, államilag működtetett 
autóbuszokon és vonatokon. Az ingázó 
diákoknak évi 52 menettérti utazásra 
biztosít fi nanszírozást a szaktárca, ha a 
tanulók bentlakásban vagy albérletben 
laknak. Ugyanakkor ingyenes múzeumi, 
színház- és operabelépőket, kulturális 
rendezvényekhez való ingyenes hozzá-
férést biztosít az elfogadott törvénymó-
dosítás. A tervezetbe foglalt valamennyi 
rendelkezés egyaránt vonatkozik az álla-
mi, a felekezeti és az akkreditált magán-
oktatásra. Egyébként a Szabad Tanügyi 
Szakszervezetek Szövetsége arra kérte 
Klaus Johannis államfőt, hirdesse ki a 
jogszabályt, azt állítva, hogy ők kezde-
ményezték az oktatási rendszer számára 
„égetően időszerű” változtatásokat.

 » Román egyetemi berkek-
ben azt nehezményezik, hogy 
a kizárólag román tannyelvű 
felsőoktatási intézményeknek is 
meg kell szervezniük a felvételit 
a kisebbségek nyelvén is, ami a 
tiltakozók szerint sérti az egye-
temi autonómiát.

Átment a szenátuson a nagyszülői gyed

A szenátus hétfőn hallgatólagosan elfogadta azt a törvénytervezetet, miszerint 650 
lejes gyermeknevelési támogatásban részesülhetnek az unokájukra vigyázó nagyszü-
lők. A kezdeményezők szerint ugyanis a kicsiknek jobb, ha családtagok nevelik őket 
– a szülők beleegyezésével –, mintsem bölcsődébe kerüljenek. A tervezet arra esetre 
is kitér, ha a gyeden lévő szülő két évnél korábban visszatér munkahelyére: ez esetben 
az anyuka vagy apuka is ugyanúgy 650 lejes támogatásban részesülne a két év letelté-
ig, mint a gyermekre vigyázó nagyszülő. Az ügyben a képviselőház a döntő kamara.
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Helyes intézkedés. Vidéki iskolákban 12 helyett már 10 diákkal is indulhat magyar osztály




