
Kizáró jellegű kritériumok

A városi bölcsőde vezetősége ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy nem 
veszik figyelemben a nem székelyudvarhelyi lakcímmel rendelkező szülő/
szülők kérvényét, illetve azon szülő/szülők kérvényét, akiknek adóhátra-
lékuk van Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felé. A beiratkozási 
dossziéhoz szükséges dokumentumok részletes listáját a polgármesteri 
hivatal honlapján lehet megtalálni, bővebb információkat a 0756-657521-
es vagy a 0788-639286-os telefonszámon lehet igényelni.
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Több a diák, mint a betölthető hely
Középiskolai beiratkozás: nagy a versengés a helyekért

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

E gy hét áll a tanulók ren-
delkezésére, hogy leadják 
jelentkezésüket abba a kö-

zépiskolába, ahova az első elosz-
tási szakaszban bejutottak. Azo-
kat, akik ezt elmulasztják vagy 
bármilyen más okból kifolyólag 
nem iratkoznak be július 20-áig 
arra a szakra, ahova bejutottak, a 
rendszer automatikusan törli, és 
a helyek a különleges esetek szá-
mára maradnak fenn. Azoknak a 
diákoknak, akik az első szakasz-
ban nem jutottak be középiskolá-
ba, július 24–30. között ismét fel 
kell iratkozniuk az elosztásra. A 
nyilvános elosztás második sza-
kaszát július 30-a és augusztus 
3-a között rendezik meg, ekkor a 
fennmaradt helyekért versenghet-
nek majd azok a diákok, akik nem 
jutottak be sehova, nem iratkoz-
tak be, vagy nem is vettek részt a 
képességvizsgán, de elvégezték a 
nyolcadik osztályt.

Hargita megyében több a diák, 
mint a hely

Országos szinten 113 480 diákot 
érint a hétfőn kezdődött beiratkozá-
si szakasz, ők azok, akik bejutottak 
valamely általuk megjelölt közép-
iskolai helyre. Maros megyében a 
3280 jelentkező közül 3204 tanuló 
jutott be valamelyik középiskolába 
az elosztás első szakasza után, és 76 
diák nem került be egyik tanintéz-
ménybe sem. A megyében 3360 kö-
zépiskolai hely van, ezek közül 156 
maradt még betöltetlen.

Hargita megyében a beiratkozott 
1873 diák közül 1750 diák jutott be 
középiskolába, és 123 tanuló maradt 
ki az elosztás első szakaszából, azaz 
ők a második elosztásban kerülhet-
nek be valamely szakra. Itt kevesebb 
középiskolai hely van, mint ahány 
jelentkező. Összesen 1806 hely jut 
1873 diáknak, és 56 helyet nem fog-
laltak még el – derül ki az oktatási 
minisztérium által közzétett statisz-
tikai adatokból. Demeter Levente fő-
tanfelügyelő szerint senki nem ma-
rad iskola nélkül a megyében, csak 
nem úgy van kialakítva a rendszer, 
hogy mindenki gimnáziumi osztály-
ba kerüljön, vagyis szakiskolába jut 

be az, aki máshova nem. „Az a 123 
diák azért maradt hely nélkül, mert 
nem jelölt be elegendő opciót a je-
lentkezésnél, a fennmaradt diákok 
szakiskolákba vagy vokacionálisba 
fognak bejutni, ha betelnek a gim-
náziumi helyek. Szakiskolákban 
van elég hely, ott jóval több van jó-
váhagyva, mint ahány diák van” – 
tájékoztatott Demeter Levente.

Népszerűtlen a filológia 

Marosvásárhelyen betöltetlen ma-
radt az Alexandru Papiu Ilarian 
Főgimnázium német tannyelvű ter-
mészettudományok osztályában 15 

hely, illetve a Traian Vuia Szakgim-
názium elektromosság szakán ösz-
szesen 20 hely két osztályban, és 
a Gheorghe Șincai Szakgimnázium 
autószerelő szakán is maradt egy 
üres hely. A megyében fennmaradt 
helyek közül a legtöbb fi lológia sza-
kon van, összesen 50 helyre jelent-
kezhetnek a Maros megyei diákok 
az elosztás következő szakaszában 
Segesvár, Erdőszentgyörgy, Nyá-
rádszereda és Görgényszentimre 
középiskoláiban. A legtöbb betöl-
tetlen hely az erdőszentgyörgyi 
Szent György Szakgimnáziumban 
maradt a román tannyelvű fi lológia 
osztályban, itt 20 üres helyre várják 
a diákokat az elosztás következő 
szakaszában. 

Hargita megyében az idegenfor-
galom és közélelmezés szakon ma-
radt a legtöbb betöltetlen hely, azaz 
11 hely a gyergyóalfalvi Sövér Elek 
Szakgimnáziumban, illetve ugyan-

ennyi a csíkdánfalvi Petőfi  Sándor 
Szakgimnáziumban – áll a minisz-
térium által közzétett statisztiká-
ban. Mindkét megyében a legtöbb 
meghirdetett középiskolai hely a 
városi gimnáziumok reál képzésein 
volt – Hargita megyében 602 helyet, 
Maros megyében pedig 1078 helyet 
hirdettek meg ezeken a szakokon.

Két és fél diák egy helyre

Az oktatási minisztérium közlemé-
nye szerint országos szinten a kö-
zépiskolai felvételi első szakasza 
után 8570 diák nem került még be 
egyetlen középiskolába sem. A fel-
vételi második szakaszában pedig 
csak 3400 hely van a diákok szá-
mára, vagyis több mint két és fél 
jelölt jut egy középiskolai helyre. 
Bukarestben például 1871 
diák maradt középiskolai 
hely nélkül, és mindössze 18 
betöltetlen hely van a fővá-
rosi gimnáziumokban – eb-
ből 16 a magyar tannyelvű 
Ady Endre Gimnáziumban, 
és két másik hely egy olasz 
intenzív osztályban. A nagy ver-
sengés azért lehet, mert az oktatási 
minisztérium erre az évre is ugyan-
annyi középiskolai helyet hagyott 
jóvá a beiskolázási terveknél, mint 
az elmúlt években, holott idén sok-
kal több végzős van, mint az elmúlt 
években, ráadásul rekordszámban 
vettek részt a képességvizsgán is. 
Számokban ez azt jelenti, hogy a 
2020–2021-es tanév kilencedik osz-
tályaiba beiratkozók száma 134 600 
fő. Az idei felvételire azonban csak 
116 878 helyet hagytak jóvá a kilen-
cedikesek számára, amelyre 122 050 
diák jelentkezett, akik közül az első 
szakaszban 113 480 tanuló jutott be 
valamely tanintézménybe – derül ki 
az edupedu.ro oktatási szakportál 
által közzétett statisztikából. Ez azt 
jelenti, hogy sok diák számára nem 
marad más lehetőség idén, csak va-
lamely szakiskola.

K O V Á C S  E S Z T E R

Hétfőtől lehet benyújtani a be-
iratkozáshoz szükséges irat-
csomókat a városi bölcsődéhez: 

a járványügyi helyzetre va-
ló tekintettel online is le-
het iratkozni, tájékoztat a 
Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal. A kitöltött 
és beszkennelt dokumen-
tumokat a lukacs_kinga@
yahoo.com e-mail-címre 

várják. Akinek nem áll módjában 
online küldeni a dokumentumokat, 
az intézmény Függetlenség út 39. 
szám alatti székhelyén is benyújt-
hatja a dossziét naponta 9 és 14 óra, 
illetve július 15-én, szerdán 14 és 17 
óra között. Ám a fenntartó arra kéri 
a szülőket: előre kitöltött dokumen-
tumokkal érkezzenek a helyszínre, 
hogy ne alakuljon ki torlódás.

Ami az iratcsomóba kell

Beiratkozni július 20-áig lehet, az 
eredményeket július 24-én függesz-

tik ki. A beiratkozáshoz szükséges 
dossziéban több dokumentumnak is 
szerepelnie kell: szükséges a gyerek 
születési bizonyítványának máso-
lata, valamint a kiskorú testvér szü-
letési bizonyítványának másolata 
(amennyiben van kiskorú testvér); 
mindkét szülő vagy törvényes gyám 
személyi igazolványának másolata, 
a házassági bizonylat másolata, fi ze-
tésigazolás mindkét szülő részéről, 
6 hónapra visszamenőleg, a gyer-
meknevelési juttatás jogosultságát 
igazoló határozat másolata; a helyi 
polgármesteri hivatal által kibocsá-
tott pénzügyi igazolás arról, hogy 
folyó év június 30-áig nincsenek 
tartozásaik a szülőknek, illetve a 
beiratkozási kérés két nyelven, va-

lamint nyilatkozat a leadott iratokról 
és ideiglenes lakcím esetén saját fele-
lősségre kitöltött nyilatkozat. Az or-
vosi papírok kiállításához szükséges 
nyomtatványokat a Székelyudvarhe-
lyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról 
lehet letölteni (udvarhely.ro), a dosz-
sziéban szerepelnie kell a háziorvos 

által kiállított orvosi igazolásnak, 
járványügyi igazolásnak, valamint 
az oltási naplónak is, illetve az év-
kezdés előtt garat- és székletvizsgá-
latot is kérnek minden kisgyerektől. 
Fontos tudni, hogy például az orvosi 
papírok bármelyikének hiánya kizá-
ró jellegű a felvételkor.

Jövő hétfőig adhatják le a közép-
iskoláknál iratcsomóikat azok 
a diákok, akik már bejutottak 
a kilencedik osztályba

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Bölcsődei beiratkozás: hétfőig lehet jelentkezni
• Megkezdődött a bölcsődei beiratkozás Székelyudvar-
helyen: ősztől 53 szabad hely lesz a kisdedmegőrzőben.

• Zajlik a középiskolai beiratkozás azok számára, akiket felvettek valamely tanin-
tézménybe a számítógépes elosztás első szakasza után. Országos szinten sokkal 
több diák maradt középiskolai hely nélkül, mint ahány betöltetlen hely van – Hargita 
megyében összesen 1806 helyet hirdettek meg 1873 végzős nyolcadikos számára. 
Megnéztük, hova mehetnek a kimaradt tanulók az elosztás második szakaszában.




