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Nem jár a kényszerszabadság
Egy héttel meghosszabbították a beiratkozási időszakot az oktatási rendszerben
• Egyelőre nem jár a fizetett szabadság a szülőknek az iskolák bezárása 
esetén, a beiratkozási időszakot viszont meghosszabbította a tanügyi 
tárca. Az oktatás felfüggesztése – ami csak a diákokat érinti, a tanügyi 
személyzetet nem – miatti kiesés pótlásának idejéről és módjáról a 
tanintézetek vezetőtanácsa dönt majd, az oktatási szünet elhúzódása 
esetén az iskolák áttérhetnek a távoktatásra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A COVID-19 koronavírus ter-
jedésének a megfékezése 
érdekében az oktatási rend-

szerben elrendelt, március 11-től 22-
ig tartó oktatási szünet egyelőre egy 
konkrét intézkedést vont maga után 
az oktatási minisztérium részéről: a 
szaktárca egy héttel meghosszabbí-
totta a beiratkozási időszakot. Eb-
ben a folyamatban nem okoz fenn-
akadást az oktatás felfüggesztése, 
az ugyanis csak a gyerekeket érinti, 
az oktatási rendszerben dolgozókat 
nem – közölte megkeresésünkre 
Demeter Levente, Hargita megye 
főtanfelügyelője. „Gyakorlatilag se-
hogyan se befolyásolja a beiratko-
zásokat. Mindenki bejár dolgozni, 
az adminisztratív személyzet is vég-
zi a munkáját, tehát a titkárságok 
fogadják a szülőket, így a beirat-
kozást nem befolyásolja az oktatás 

felfüggesztése” – fogalmazott a 
főtanfelügyelő. 

Amint azt Demeter Leven-
tétől megtudtuk, az oktatási 
kényszerszünet miatt kieső 
tananyagmennyiséget nem 
egységesen pótolják majd be 

országszerte az iskolákban. 
Az biztos, hogy be kell pótolni, de 
ennek a módjáról és az idejéről a 
tanintézetek vezetőtanácsai egyéni 
döntést hozhatnak, ám majd csak a 
felfüggesztés vége után – mondta. 

Amennyiben elhúzódik az ok-
tatási kényszerszünet – tehát ha 
meghosszabbítják a tanítás felfüg-
gesztését –, elképzelhető, hogy át-
térnek a távoktatásra az iskolákban. 
A minisztérium javasolta különböző 
ingyenes – Google, Microsoft  – ok-
tatási platformok használatát, és a 
tanfelügyelőség is arra biztatja a pe-
dagógusokat, hogy használják eze-
ket – mondta Demeter Levente. Meg-

jegyezte azonban, hogy a távoktatás 
csak úgy tud egységesen működni, 
ha otthon minden diák rendelkezik 
az ehhez szükséges számítástechni-
kai eszközökkel, szerinte azonban 

ott, ahol ezeket a lehetőségeket ki-
használták, ennek most sem lesz 
semmi akadálya. „Még ilyen hely-
zetben nem voltunk, meglátjuk, 
hogy fog működni” – fogalmazott.

Elhalasztott törvénytervezet

Egy héttel elhalasztotta tegnap a 
képviselőház annak a törvényterve-
zetnek a megvitatását, amelynek ér-

telmében fi zetett szabadságot kellett 
volna jóváhagyjanak a munkaadók 
a napközis és iskolás gyerekek szü-
lei számára a tanintézetek bezárása 
esetén. A tervezet már egy évvel ez-

előtt elkészült, és tavaly júliusban el 
is fogadta azt a szenátus. A jogsza-
bálytervezet értelmében a 12 éves-
nél nem idősebb gyerekek szüleinek 
járna a fi zetett szabadság az oktatás 
felfüggesztésének idejére. Szakem-
berek szerint a szabályozással kap-
csolatos fő probléma az, hogy nagy 
terhet róna a magánvállalkozásokra 
azáltal, hogy a kényszerszabadság 
idejére járó táppénzt saját költség-
vetésükből kellene kifi zessék.

Egyébként az oktatás felfüggesz-
téséről meghozott hétfő esti döntést 
követően, kedden a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) is az ok-
tatási tevékenység felfüggesztése 
mellett döntött, de járványügyi in-
tézkedéseket vezetett be a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) is. A BBTE mától március 
22-ig függesztette fel az oktatást. 
Ahol lehet, távoktatással hidalják 
át ezt az időszakot, ahol ez nem 
lehetséges, ott a későbbiekben pó-

tolják a kiesést. Az EMTE azonnali 
hatállyal felfüggesztett mindenfajta 
mobilitási tevékenységre való kiuta-
zást, valamint a mobilitásra érkező 
személyek fogadását is március 31-
ig, mind az alkalmazottak, mind a 
hallgatók esetében. Felfüggesztet-
ték ugyanakkor mindenfajta oktatá-
si tevékenységen kívüli rendezvény 
– konferencia, nyílt napok, verse-
nyek, stb. – megszervezését, továb-
bá az egyetem nem bocsátja más 
szervezetek rendelkezésére az intéz-
mény termeit, semmiféle közösségi 
rendezvény céljából. A hallgatókat, 
oktatókat, valamint az egyetem al-
kalmazottait arra kérik, fontolják 
meg bármilyen külföldre tervezett 
útjukat. A járványügyi hatóságok 
intézkedésein túl az egyetem azon 

hallgatók, oktatók és alkalmazottak 
számára is előírja az otthoni karan-
tént, akik légúti fertőzésre utaló je-
lentősebb tüneteket – magas láz és 
erős köhögés – mutatnak.
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A z önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó bölcsődéket is bezárják 

március 22-éig valamennyi hazai 
településen a koronavírus terjedésé-
nek megfékezéséért hozott sürgőssé-
gi rendelet értelmében, nem csak az 
iskolákban és óvodákban függesztik 
fel a tanítást.

Kedd délelőtt döntötték el a városi 
önkormányzatok, hogy nemcsak a 
tanintézetekben, hanem a bölcső-
dékben is felfüggesztik a foglalko-
zásokat március 22-éig. Marosvásár-
helyen hat bölcsődét működtet az 
önkormányzat, amelyekben össze-
sen 337 gyermekről gondoskodnak. 
Szerdától ezeket is bezárják mindad-
dig, amíg az iskolák és óvodák is zár-
va tartanak – nyilatkozta lapunknak 
Cosmin Blaga, a helyi polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője. Kérdésünkre, 
hogy ez idő alatt mi lesz az intéz-
mény alkalmazottaival, azt válaszol-

ta, a határozat értelmében a bölcső-
dék alkalmazottaira is vonatkozik a 
felfüggesztés.

Székelyudvarhelyen hetven 
bölcsődés gyereket érint az intézke-
dés, valamint négy tipegő csopor-

tot, amelyek napközikben kaptak 
helyet, de a városi bölcsődék hatás-
körébe tartoznak. Zörgő Noémi, a 
helyi önkormányzat sajtószóvivője 
megkeresésünkre elmondta, hogy 
mivel a hétfő este közzétett rendelet 

nem tér ki a bölcsődék működésére, 
a megyei közegészségügyi hivatal-
hoz fordultak a döntés meghozata-
la előtt, és tegnap már értesítették 
az intézményvezetőket a döntésről. 
„Megkérdeztük a megyei egészség-
ügyi igazgatóságot, hogy nekik mi 
az álláspontjuk, és azt mondták, 
egyértelműen ugyanazt az eljárást 
kell követni, mint az iskolák és 
óvodák esetében. A törvényi intéz-
kedés nem érinti a bölcsődéket, de 
meg kell tenni ezt a lépést, a többi 
városhoz hasonlóan. Ugyanezt a 
protokollt fogjuk mi is követni, és 
ameddig az iskolák zárva lesznek, 
addig a bölcsődék is zárva tartanak, 
illetve a bölcsődékhez tartozó tipe-
gő csoportok is. A törvényi háttér az 
alkalmazottakat nem érinti, ugyan-
is a gyerekek egészségét és a járvány 
megakadályozásának szempontját 
vették fi gyelembe, nem munkaügyi 

szempontokat. Az önkormányzat 
humánerőforrás-osztálya most ép-
pen azon dolgozik, hogy eldöntse, 
mi lesz a sorsuk ezeknek az alkal-
mazottaknak erre az időre ” – mond-
ta el Zörgő Noémi.

Csíkszereda alpolgár-
mestere, Füleki Zoltán is 
arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy mától az önkormány-
zati fenntartású bölcső-
dében is felfüggesztik a 
foglalkozásokat március 
22-éig. „Annyiban tudunk 
segíteni a kollégáinknak, hogy 
az érintett szülők esetében, ha meg-
oldható, akkor engedélyezzük, hogy 
otthonról dolgozzanak. Így próbál-
juk megoldani, hogy biztosítani tud-
ják gyerekeik felügyeletét” – fogal-
mazott a csíkszeredai elöljáró. 

Hajnal Csilla

Az önkormányzatok eldöntötték, a bölcsődék is bezárnak

A bölcsődék is zárva tartanak március 22-éig   ▴  KORÁBBI FELVÉTEL: BELICZAY LÁSZLÓ

A másfél hetes kényszervakáció csak a diákoknak jár, sem szüleik, sem a pedagógusok nem kapnak fizetett szabadságot   ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




