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Tíz diákkal is indulhatna osztály
Vidéki iskolákat menthetne meg a felszámolástól az új törvénymódosítás

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

N ovák Csaba Zoltán, az 
RMDSZ szenátora, aki 
maga is részt vett a mó-

dosító csomag kidolgozásában, a 
Székelyhonnak elmondta, nagyon 
fontosnak tartották, hogy az ok-
tatási rendszer átfogó kérdései-
hez is hozzányúljanak. „Az egyik 
legfontosabb változás az lenne, 
hogy a jelenleginél alacsonyabb 
létszámmal is indulhatnak osztá-
lyok, óvodai csoportok. Nagyobb 
csökkentést terveztünk az indítás-

hoz szükséges kötelező gye-
reklétszám előírásánál, de 
kiegyeztünk abban, hogy 
minden szinten egy vagy 
két gyerekkel kevesebb le-
gyen a kötelező létszám, 
mert sok vidéki iskola és 

óvoda, de nagyobb városok-
ban lévő oktatási intézmények 
is kerülhetnek veszélybe amiatt, 
hogy nincs elegendő gyerek az in-
dításhoz” – mutatott rá az oktatási 
ügyekkel foglalkozó szenátor. Ed-
dig 12 volt a minimális és 25 a ma-
ximális osztálylétszám az elemi is-
kolák esetében, a módosítás életbe 
léptetése esetén már tíz gyerekkel 
is lehet elemi osztályt indítani, és 
legtöbb 22 gyereket vehetnek fel 
egy osztályba. A módosítás kidol-
gozói szerint a maximális létszá-
mot is csökkenteni kell, ahhoz, 
hogy a pedagógus hatékonyabban 
tudjon foglalkozni a diákokkal.

Osztályok létszám alatt

Maros megyében az elmúlt évben 
nem szűnt meg osztály a létszám-

csökkenés miatt, de voltak olyan 
vidéki iskolai osztályok, amelye-
ket a kötelező létszámnál keve-
sebb diákkal indítottak, különle-
ges tanfelügyelőségi engedéllyel. 
Fejes Réka, a Maros megyei ma-
gyar tanítók tanfelügyelője el-
mondta, olyan esetekben hagyták 

jóvá a létszám alatti osztályok el-
indítását, ahol fontos volt, hogy a 
gyerekek ott maradjanak a telepü-
lésen, ellenkező esetben máshová 
kellett volna menniük tanulni. 
„Ilyen eset volt Marosvécsen, ahol 

egy magyar osztályt hagytunk jó-
vá létszám alatt, illetve Erdőszent-
györgyön, ahol egy román osztály 
indulhatott el kevesebb diákkal. 
Szimultán osztályokról van szó, 
vagyis ahol együtt, egy tanítóval 
tanulnak az előkészítős, elsős, 
másodikos, harmadikos és negye-

dikes diákok” – mondta el a Szé-
kelyhonnak a tanfelügyelő.

Hargita megyében nincs válto-
zás megye szinten az iskolai osz-
tályok számát illetően, de lehet-
nek még módosulások a jövő évi 

beiskolázási keret minisztériumi 
elfogadása után, hiszen a gyerek-
létszámmal itt is sok helyen gon-
dok vannak – mondta el Demeter 
Levente, Hargita megye tanfel-
ügyelője. 

A tervek szerint a bölcsődei 
csoport legkevesebb 3, legtöbb 8 
gyermekkel indulhat, az óvodai 
csoport legkevesebb 6, legtöbb 
17 gyermekkel, általános iskolai 
osztály legkevesebb 10, legtöbb 26 
gyermekkel, középiskolai és szak-
középiskolai osztály legkevesebb 
12, legtöbb 26 gyermekkel indul-
hatna el.

Tervezett változtatások

A tervezet továbbá kitér arra is, hogy 
a tanügyi kerettörvény azt írja elő, 
hogy a nyelvi kisebbségeknek joguk 
van a számarányos jelenlétre az ok-
tatási intézmények vezetőségében, 
ez eddig csak lehetőség volt, most 
kötelező lenne. Kitér a bölcsődei és 
óvodai oktatásra, a délutáni iskolára 
(aft erschool), és a meleg ebéd prog-
ramra is. A szaktárcának engedélyt 
és költségkeretet kell biztosítania 
minden olyan iskola számára, amely 
rendelkezik a szükséges feltételekkel 
ahhoz, hogy meleg ebédet nyújtson 
a diákoknak, vagyis megteremtse a 
szükséges feltételeket egy étkezde 
működtetésére. Azokban az isko-
lákban, ahol nincs erre lehetőség, 
hideg élelmiszercsomagot kapnak a 
diákok. Az óvodai dadust elismernék 
kisegítő személyzetként, és az ezzel 
kapcsolatos költségeket beleszámol-
hatják az óvoda költségvetésébe, 
megoldva ezzel a dadák fi zetésének 
gondját. Továbbá különleges esetek-
ben a szülők már két éves kortól óvo-
dába írathatják gyermekeiket, a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családok 
előnyben részesülhetnek a bölcsődei 
beiratkozáskor. A törvénymódosítás 
megteremti annak a lehetőségét is, 
hogy minden diák anyanyelvén, ma-
gyarul felvételizhessen az egyetem-
re. Változtatna az iskolai tanácsadók 
munkáján is: ezután az eddigi 800 
diákhoz képest, minden 500 diák 
után alkalmaznak egy iskolapszicho-
lógust. Az eddigi ötven százalékos 
kedvezményhez képest az iskolások 
ezután ingyenesen utazhatnak a tele-
pülésen belüli tömegközlekedésben, 
illetve a megyén belül és a megyék 
között szállító, államilag működte-
tett autóbuszokon és vonatokon – áll 
többek között a módosításokat tartal-
mazó törvénycsomagban.

A tervezet előírásai az államel-
nöki kihirdetést követően léphetnek 
érvénybe, és amennyiben Klaus Io-
hannis haladéktalanul kihirdeti, a 
rendelkezések már a következő tan-
évtől érvényesek lehetnek.

Eddig csak különleges 
tanfelügyelőségi engedéllyel 
indíthattak tizenkettőnél 
kevesebb gyerekkel osztályt

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

be
is

ko
lá

zá
s

Gyergyószék

GERGELY IMRE

A múlt év legjelentősebb beru-
házása volt Csomafalván a 

település Szászfalu nevű részén az 
új óvoda építése. A munkálat szinte 
teljesen készen áll, még fűtésrend-
szerhez várnak egy alkatrészt, és az 
üzempróba után meg is történhet az 
átadása. Az épületben két nagy, 64 

négyzetméteres alapterületű terem 
várja az ideköltöző két csoportot, 
azaz 40 gyermeket, egy harmadik 
terem pedig például anyák-napi 
előadások megrendezésének adhat 
helyet, vagy rossz időben tornate-
remként is használhatják – ismer-
tette Márton László Szilárd polgár-
mester. A bútorok, szőnyegek és 
más berendezés is a helyszínen van 
már, így egy takarítás után min-
den készen áll majd. A helyiségek 

mennyezete olyan magas, hogy a 
későbbiekben akár az is elképzel-
hető, hogy galériát is kialakítanak 
bennük és így akár napköziként is 
működhet az intézmény.

Amint a polgármester elmondta, 
az óvodai csoportok mostanig a két 
korábban felújított iskolaépületben 
működtek és működnek jelenleg is, 
de a hatályos előírások miatt nem 
tartható tovább ez az állapot, ezért 
volt szükség az építkezésre, amely 

1,8 millió lejes kormányfinanszí-
rozással valósult meg az országos 
településfejlesztési program révén. 

Újjáépül a központi óvoda is

A község központjában található 
óvoda is nagyarányú átalakítás 
előtt áll. A több mint 110 éves, 1907-
ben községházának épült ingatlan 
eléggé leromlott állapotban van, 
jó ideje készültek a rendbetételére. 
Ez most valósulhat meg a 2019-ben 
elnyert uniós finanszírozásból. A 
fejlesztés 3,5 milliós költségeiből 
2,7 millió a nyert összeg, a különbö-
zet a község önrésze lesz. Az épület 

jellegzetes arculatát megőrzik, de a 
21. század elvárásainak megfelelő-
en újítják fel. Itt óvodai és napközis
csoportok is helyet kapnak, megfe-
lelően felszerelt konyha és ebédlő
is létesül, de a pincében egy 
sókamrát is kialakítanak,
ami a gyerekek egészségé-
re lesz jótékony hatással. A 
jelenlegi napközi felszaba-
duló helyiségeiben pedig
bölcsődét hoznak létre. Ha
a közbeszerzések és egyéb
előkészületek is jól haladnak, nyá-
ron kezdődik el az építkezés és a
2021-es tanév kezdetére nyílik újra
az intézmény.

Új óvoda nyílik és egy újabb épül Gyergyócsomafalván
• Még ebben a hónapban beköltözhetnek a gyerekek Gyergyócsomafalva új óvodá-
jába – a létesítményben még pár kisebb munkálat van hátra. A községben egy másik
óvoda építését is tervezik, ezt várhatóan nyáron kezdhetik el.

• A szenátus plénuma döntőházként a héten fogadta el azt az RMDSZ által kidolgo-
zott oktatásügyi törvénycsomagot, amely már csak az államelnöki kihirdetésre vár.
Ennek az egyik legfontosabb hozadéka, hogy kevesebb kötelező gyereklétszámmal
is indulhatna óvodás és iskolás csoport, amely számos vidéki és szórványtelepülés
magyar osztályát és óvodai csoportját mentené meg a felszámolástól.




