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

A z óvodások, elemibe járó 
kisdiákok, illetve a nyol-
cadikos és tizenkettedikes 

végzősök ezentúl csak reggel járhat-
nak iskolába – derül ki a Hivatalos 
Közlöny pénteki számában megje-
lent rendeletből. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben az iskolák két váltás-
ban tudnák megoldani az oktatást 
az új szabályoknak megfelelően, 
csak a többi évfolyamon tanulókat 
oszthatják be délutánra.

Csak hibrid oktatással 
tudják megoldani

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumnak mintegy 900 diák-
ja van, helyzetüket pedig nehezíti, 
hogy felújítás alatt áll a tanin-
tézmény. A héten derül ki, hogy 
átadják-e szeptember 14-e előtt a 
felújított kollégiumi épületrészt, 
de ettől függetlenül is csak úgy 
tudják megoldani az oktatást, ha 
a 0–4. osztályokon, illetve a 8. és 
12. osztályokon kívül a többi osz-
tályban hibrid oktatás lesz – ma-
gyarázta érdeklődésünkre Mátéfi 
István iskolaigazgató. „Mi amellett 
próbálunk kiállni, hogy a végző-
sök nagyobb termekbe, egyszemé-
lyes padokba kerüljenek, az összes 
többi osztály esetében csoportokra 
osztva zajlik majd az oktatás: az 
osztály egyik fele személyesen, 
másik fele otthonról online kap-
csolódik be a tanórákba, és egy- 
vagy kéthetente váltják egymást, 
ez attól is függ, hogy miként tud-
juk megoldani a kamerák felszere-
lését. Az elemiben és a végzős osz-
tályokban csak személyes tanítás 
lenne, ezek teljes létszámban fog-

nak iskolába járni, az összes többi 
felváltva jönne. Nyolc 12. és egy 8. 
osztály van, és 30 fölötti létszám 
van majdnem minden osztályban” 
– foglalta össze a tanintézmény 
vezetője, amit eddig tudni lehet az 
iskolakezdésről.

Lehetetlen a két váltás

Esetükben a két váltást szinte lehetet-
len megvalósítani egy ekkora intéz-
ményben a jelenlegi személyzettel, 
hiszen a szabályok szerint egy óra kü-
lönbséggel kezdhet a második váltás, 
ami alatt fertőtleníteni kell a termek-
ben. „A két váltásban a pedagógusok-
nak kétszer kell leadniuk a tananya-
got, mi azonban milyen pénzalapból 
tudjuk megoldani a leadott órák kifi ze-

tését? Tanárokra, illetve takarító meg 
egészségügyi személyzetre lenne szük-
ség, hiszen egy orvosunk van, és nem 
ülhet reggeltől estig az iskolában. Volt 
leadva kérés tanári és takarítói, illetve 
orvosi asszisztensi állásra, de semmi-
lyen választ nem kaptunk még erre. 
Azon kívül, hogy átruházták a döntés-
hozatalt az iskolavezetésre, semmilyen 
pozitív hozadéka nem volt az utóbbi 
másfél hónapnak” – fejtette ki sok is-
kolavezető álláspontját Mátéfi  István.

Két váltásban gondolkodnak 

Az erdőszentgyörgyi Szent György 
Iskolaközpontban mától látnak hoz-

zá az osztálytermek berendezéséhez. 
Léta Áron iskolaigazgató kifejtette, 
az intézmény legnagyobb létszámú 
osztálya 27 tanulóból áll, és vannak 
nagyobb termeik, de a bözödi általá-
nos iskolával együtt 746 diákja van 
az iskolaközpontnak, így két váltás-
ban is fognak tanulni, mert nincs 
elég osztályterem. Valószínűleg az 
5., 6. és 7. osztályok járnak majd 
délután, ha nem szabad mozogni 
az épületeken belül, mert eddig cse-

rélték a termeket. „Ha például egy 
osztály tornaórán vagy informati-
kán volt és felszabadult a terem, ak-
kor ment be más osztály, most nem 
tudom, hogyan oldjuk ezt meg. Ha 
megosztjuk az osztályokat, akkor 
szükség lesz új pedagógusra, de még 
nem tudunk semmit, szeptember 
7-e után közlik le hivatalosan, hogy 
miként kezdünk.” Van készleten há-
romezer maszkjuk, de adtak le kérést 
további maszkokra és fertőtlenítősze-
rekre a helyi önkormányzathoz, és 
ha a jelenlegi törvénykezés érvény-
ben marad, akkor az önkormányzat 
támogatja is ebben az iskolát – tette 
hozzá Léta Áron.

Egyszemélyes padok 
jelentenék a megoldást

A székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium vezetője, Laczkó 
György sem tudott még konkrét 
tanévkezdési tervekről beszámol-
ni. Azt szeretnék, ha a 980 diák egy 
váltásban, délelőtt tudna iskolá-
ba járni, de ezt csak akkor lehetne 
megvalósítani, ha egyszemélyes 
padjaik lennének, hiszen a termek 

elég nagyok hozzá. „Kellene 180 
darab egyszemélyes pad, és akkor 
meg tudnánk oldani a délelőtti egy 
váltásban történő tanítást, de ehhez 
nincs anyagi kerete az iskolának. Ez 
lenne a jó forgatókönyv, de hogy ez 
megvalósulhat-e, még nem tudjuk, 
hiszen a termek felében kétszemé-
lyes padok vannak” – tájékoztatott 
az intézményvezető. Hozzátette, a 
plexiüveggel történő elválasztás 
azért nem jelent alternatívát, mert 
majdnem annyiba kerülne, mint az 
egyszemélyes pad, ezért nincs ér-
telme plexiüveget vásárolni, hiszen 
székek vannak az iskolában, azokat 
nem kellene beszerezni. 

Pótbútorok a főgimnáziumnak

A csíkszeredai Márton Áron Főgim-
náziumban jelenleg a pótbútorok 
beszerzésével foglalkoznak az ön-
kormányzat segítségével – tudtuk 
meg Varga Lászlótól, a tanintézmény 
igazgatójától. „Egy dolog a szabályok 
leírása, másik a támogatás kérdése, 
amelyekkel a leírt szabályoknak meg 
lehet felelni. Le van írva, hogy egye-
sével ülhetnek a gyerekek a padban, 
de akkor az osztályok fele nincs ho-
vá üljön, még ha elég nagy is 
a terem. A minisztériumban 
azzal kellett volna foglalkoz-
zanak egész nyáron, hogy ki 
egészíti ki a padok számát, 
ha ilyen követelményeket tá-
masztanak. Az önkormány-
zat nyitottnak bizonyult, és 
költségvetés-módosítást eszközölt, 
hogy tudjuk beszerezni a többlet-
bútort. A hangsúly azon van, hogy 
nem igazán lehet érteni, milyen tá-
mogatást fogunk kapni. A maszkok, 
fertőtlenítőszerek kérdése nem te-
kinthető lezártnak, hiszen nem tűnik 
működőképesnek azzal elintézni ezt, 
hogy a tanárok és a diákok beszerzik 
maguknak” – fűzte hozzá az igazgató, 
aki reméli, sikerül megkezdeni úgy a 
tanévet a Márton Áron Főgimnázium-
ban, hogy mindenki a saját osztály-
termében legyen, normális órarend 
szerint. Kevés kis méretű terme van 
az iskolának, ezért meg tudják olda-
ni az egy váltást, ha egy méter marad 
az elvárt távolság – közölte velünk az 
igazgató óvatos optimizmussal.

Ahány iskola, annyi megoldás
Két hét múlva iskolakezdés, ám nem tudni, hogyan is zajlik majd az oktatás

Sok iskolában tudna megvalósulni az egy váltásban 
történő, délelőtti tanítás, ha lennének egyszemélyes padok 

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

• Bár normális esetben ilyenkor már az osztályok óra-
rendjének összeállításán kellene dolgozniuk az isko-
láknak, a koronavírus-járvány miatt most szeptember 
elsején még azt sem tudják a tanintézmények igazga-
tói, hogy hány váltásban kezdődik el az oktatás vagy 
milyen támogatást kapnak az iskolák a megváltozott 
körülmények megvalósítására. 

KORPOS ATTILA

Mint Ráduly Róbert Kálmán ki-
emelte, a támogatás az elemi 

és általános iskolásokat, illetve 

az óvodásokat egyaránt érinti, de 
tudni kell, hogy a diákoknak nem 
jár alanyi jogon, hanem kérvényez-
ni kell a szociális igazgatóságnál. 
„Három feltételnek kell eleget ten-
ni: csíkszeredai lakcímmel kell 
rendelkezni, az oktatási intéz-

ménytől kérni kell egy igazolást, és 
a szülők júliusi fizetés igazolását is 
csatolni kell, amely szerint az egy 
főre eső jövedelem nem haladja 
meg a meghatározott összegeket” 
– ismertette a polgármester, hoz-
zátéve, hogy iskolások esetében ez 
a küszöbérték a bruttó minimálbér 
fele, ami 1115 lej. Óvodások eseté-
ben 284 lej támogatást biztosít az 
Európai Unió. A dokumentumokat 
– a hivatalos formanyomtatvány-
nyal együtt, amit a napokban köz-

zétesz a hivatal – szeptember 11-én 
éjfélig kell eljuttatni a szocialis@
szereda.ro e-mail-címre, ahová 
elégséges a dokumentumokról ké-
szült fénykép, vagy személyesen 
kedden és csütörtökön 9–11 óra kö-
zött az Akác utca 1. szám alá.

Utolsó simítások

Csíkszereda észak–dél irányú el-
kerülő útja kilencven százalékban 
elkészült, a héten következik a 

munkálatok utolsó fázisa, amikor 
leterítik a kopóréteget – tudatta a 
városvezető. Tekintettel arra, hogy 
a talaj mocsaras, megnyi-
tása óta folyamatosan 
figyelik az aszfalt süllye-
dését. A legutóbbi méré-
sek szerint egy milliméter 
süllyedés volt észrevehető 
az aszfaltburkolaton, így 
stabilizálódni látszik az útfelület. A 
kopóréteg leterítése után felfestik a 
végleges útjelzéseket is. 

Tanszertámogatásban részesülnek a csíkszeredaiak
• Az Európai Unió által finanszírozott 500 lejes tan-
szertámogatásban részesülnek a csíkszeredai iskolá-
sok –  az igénylés részleteiről Csíkszereda polgármes-
tere hétfőn számolt be.




