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Nelu Tătaru közölte, az óvodásoknak nem kell maszkot hordaniuk

CSAK NÉHÁNY NAPPAL A SZEPTEMBER 14-EI RAJT ELŐTT DERÜL KI, MILYEN FORGATÓKÖNYV ÉRVÉNYES AZ EGYES ISKOLÁKRA

Tanévkezdés: feladták a leckét a miniszterek
Négy nappal iskolakezdés előtt 
derülhet ki, hogy az egyes taninté-
zetek milyen járványügyi forgató-
könyv szerint kezdik el a tanévet. Az 
egészségügyi és az oktatási miniszter 
tegnap sajtótájékoztatón ismertette, 
mi várhat a diákokra és pedagógu-
sokra szeptember 14-én.

 » PÁVA ADORJÁN

N elu Tătaru egészségügyi miniszter 
tegnapi bejelentése értelmében a 
tanintézetek vezetőtestületei szep-

tember 10-éig közzéteszik a 14-ei iskolakez-
dés forgatókönyvét. A tárcavezető Monica 
Anisie tanügyminiszterrel közös sajtótájé-
koztatóján ismertette, milyen szabályrend-
szert dolgoztak ki a romániai hatóságok a 
tanévkezdésre. Eszerint szeptember 7-én az 
Országos Közegészségügyi Intézet tájékoz-
tatja az állam intézményeit a települések 
járványtani felmérésének eredményéről. 
Összesen 3181 település járványtani hely-
zetéről kell jelentést készíteni, és minden 
iskola ezen felmérés alapján választja ki a 
megfelelő iskolakezdési forgatókönyvet. 
A kiválasztott forgatókönyvet szeptember 
10-én az iskolák igazgatótanácsai ismer-
tetik a vészhelyzeti bizottsággal, a megyei 
közegészségügyi igazgatósággal és a tanfel-
ügyelőséggel – tette hozzá a miniszter. Tă-
taru ismét hangsúlyozta, hogy a tanintéze-
tek maguk dönthetik el, milyen formában 
kezdik meg a tanítást.

Mint ismeretes, az egyes településeken 
– a járványhelyzet alakulásától függően 
– három forgatókönyvet alkalmazhatnak 
az oktatás terén. Az első szerint valameny-
nyi óvodás és iskolás bejár az oktatási in-
tézményekbe a megfelelő óvintézkedések 
betartásával; a második értelmében csak 
az óvodások, az elemi, illetve a nyolcadik 
és tizenkettedik osztályosok járnak be fo-
lyamatosan a tanintézetekbe, a többiek 
pedig egy-kéthetes váltásban jelennek 
meg személyesen az órákon a kötelező 
óvintézkedések betartásával; a harmadik 
változatban mindenki otthonról tanul on-
line, a digitális tanrend szerint. Ha fertőzés 
jelenik meg egy osztályban, ott 14 napra 
felfüggesztik az oktatást, ha pedig három 
különböző osztályban is megjelenik a ko-
ronavírus-fertőzés, akkor az egész iskolát 
bezárják, és online folytatódik az oktatás.

Az iskolába járás szabályai
A miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján 
hangsúlyozta, mindenkinek érdeke, hogy 
a gyerekekkel a tantermekben kezdődjék 
el az oktatás, de ezt csak számos szabály 
betartásával lehet megvalósítani. Ilyen az 
egyméteres távolság betartása vagy elkü-
lönítő eszközök használata, több be- és 
kijárat létesítése. Elmondása szerint az ele-
misek órarendjét olyan formában kellene 
összeállítani, hogy a gyerekeknek ne egy-
szerre legyen szünetjük, így pedig az udva-
ron felváltva tartózkodhatnak. Ugyanakkor 
kérdésre válaszolva közölte: ha az iskolás 
krónikus beteggel vagy idős családtaggal 
él egyazon háztartásban, a szülők kérhe-
tik, hogy a diák csak online oktatásban ve-
gyen részt. A tárcavezető kifejtette: nem a 
tanár feladata, hogy megállapítsa, egy gye-
rek fertőzött-e vagy sem. Ha a pedagógus 
szemrevételezés révén úgy ítéli meg, hogy 
fennáll a fertőzés gyanúja, akkor a gyereket 
az elkülönítőbe kíséri, és telefonál a szüle-
inek, a 112-es egységes segélyhívószámot 
kizárólag sürgősségi esetben használja – 
tette hozzá. A további, esetleges epidemio-
lógiai vizsgálatról az egészségügyi igazga-
tóságnak kell gondoskodnia – magyarázta 
Tătaru. Ugyanakkor kijelentette: az óvodá-
soknak nem kell maszkot hordaniuk. Mint 
ismeretes, az iskolában ez kötelező lesz a 
diákok és a tanárok számára is.

Beindult a tájékoztató honlap
A tegnapi sajtótájékoztatón Monica Anisie 
oktatási miniszter is részt vett. A tárcaveze-
tő szerint kidolgozták a járványhelyzetben 
alkalmazandó módszertant valamennyi 
oktatási szint számára, keretet szabtak a 
tanintézetek működésének és a cikluszáró 
vizsgák lebonyolításának is. Ugyanakkor 
folyamatban van a pedagógusok felesleges 
papírmunkájának felszámolása. Anisie be-
jelentette, létrehoztak egy internetes oldalt 
(educatiacontinua.edu.ro), amelyen a diá-
kok, szülők, pedagógusok információkat 
szerezhetnek az új, rendhagyó tanévről. 
Emellett egy telefonos zöldszámot is mű-
ködésbe helyez az érintettek számára az 
oktatási minisztérium, ugyanakkor külön 
vonalat hoz létre az intézményvezetők, 
önkormányzati képviselők részére is. „Azt 
hiszem, mindannyiunk felelőssége, hogy 
együttműködve csökkentsük a megbete-
gedés veszélyét. A gyerekek visszatérése az 
iskolákba az egész társadalom vállalása” – 
jelentette ki Monica Anisie.

Az oktatási minisztérium kedden közzé-
tette a tanévkezdésre vonatkozó útmuta-
tóját, amely a felső tagozatos általános és 
közép-, illetve szakiskolás diákokat érinti. 
Eszerint a pedagógusok ötperces szünete-
ket tartanak, hogy legyen idejük osztályt 
váltani. Ez idő alatt a diákok a termekben 
maradnak. Az órák 55 percesek lesznek, 
de ebbe osztályonként beletartozik egy 
10-15 perces szünet is, amelyet úgy kell 
megszervezni, hogy a különböző osztá-
lyok diákjai ne találkozzanak egymással, 
a mosdót pedig a kötelező távolság be-
tartásával lehet felkeresni. A minisztéri-
umi ajánlás szerint az iskolák az órarend 
tömbösítésével csökkenthetik az egyes 
osztályokkal találkozó tanárok számát: 
ha a tanárok egymásután két órát tarta-
nak, akkor a diákok aznap nem öt-hat, 
hanem legfeljebb két-három tanárral ta-
lálkoznak – olvasható az útmutatóban. Az 
órarend kialakítása mindenütt az iskolák 
hatásköre marad. A tanárok saját haszná-
latú naplóba vezetik be a diákok jegyeit, 
hiányzásait, az adatokat meghatározott 
időszakonként vezetik be az osztályok ka-
talógusaiba is. 

Nem kell szülői nyilatkozat
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter teg-
napi sajtótájékoztatóján megerősítette, 
a gyermeküket iskolába küldő szülőktől 
nem kérnek saját felelősségre írt nyilatko-
zatot. Monica Anisie oktatási tárcavezető 

már hétfőn este közölte, az egészségügyi 
miniszterrel folytatott megbeszélésén ja-
vaslatot tett arra, hogy tekintsenek el a 
nyilatkozat megkövetelésétől. Nelu Tătaru 
egyetértett a kezdeményezéssel. Anisie 
hozzátette, a szóban forgó nyilatkozat már 
nem fog szerepelni abban a szabályzati 
útmutatóban, amelyet tegnap tett közzé a 
két minisztérium a romániai oktatási intéz-
mények számára a járványügyi helyzetben 
foganatosítandó teendőkről. A bukaresti 
egészségügyi minisztérium által augusztus 
végén közvitára bocsátott, az iskolai tevé-
kenységet a járványügyi helyzetben szabá-
lyozó rendelettervezet még arra kötelezte 
volna a szülőket, hogy saját felelősségre 
kiállított nyilatkozatot írjanak gyermekük 
számára, akit kizárólag ennek birtokában 
fogadtak volna be az oktatási intézmé-
nyek a szeptember 14-ei tanévkezdéskor. 
A nyilatkozatban a szülőknek büntetőjogi 
felelősségük tudatában kellett volna beszá-
molniuk arról, hogy gyereküknek voltak-e 
az elmúlt 14 nap során fertőző betegségre 
utaló szimptómái: láz, köhögés, fejfájás, to-
rokfájás, légzési zavarok, hasmenés, kiütés 
stb. Az oktatási miniszter nemrég elismer-
te, rengeteg szülő kereste meg aggódva a 
minisztériumot a tanévkezdés közeledté-
vel támasztott elvárásokkal kapcsolatban, 
ellenezve a nyilatkozat megkövetelését is. 
Korábban egyébként Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter is szükségesnek nevezte a 
nyilatkozatot.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Még a kérelmezési határidő vége előtt 
elkezdődhet a magyar állam által 

biztosított Szülőföldön magyarul program 
keretében benyújtott igénylések elbírá-
lása. A koronavírus-járvány okozta rend-
kívüli helyzet, illetve a kérések leadási 
határidejének a kényszerű meghosszabbí-
tása miatt próbálják felgyorsítani az elbí-
rálást, hogy minél kevesebbet csússzon a 
támogatások kiutalása.

Az igénylések leadási határidejét meg-
hosszabbították áprilisban október 30-ig, 
így az iskolák őszi újranyitása után is be-
nyújthatók a támogatási kérelmek. Ady-Ko-
vács-Ferenczi Noémi programkoordinátor, 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének (RMPSZ) munkatársa tájékoztatott, 

március 5-től mindeddig 62 ezer támogatási 
kérelem érkezett az RMPSZ-hez. Ez mintegy 
fele annak, amennyire idén számítanak, 
tehát viszonylag sokan benyújtották már 
a kérelmeket. Kifejtette, nem az oktatási 
intézményeken múlt, hogy a többi poten-
ciális jogosult még nem nyújtotta be kérel-
mét. Voltak iskolák, amelyekben a vakáció 
idején nem volt megoldható, hogy a szülők 
csoportosan igényeljék a szükséges igazo-
lásokat, ugyanakkor a határidő meghosz-
szabbítása miatt sok szülő nem sietett a ké-
relmek beküldésével. Az igénylések száma 
augusztusban kissé megcsappant, de arra 
számítanak, hogy amint elkezdődik az új 
tanév, ez ismét nőni fog. Az RMPSZ-nél már 
elkezdődött a támogatási kérelmek rend-
szerezése, várhatóan idén is többszakaszos 
elbírálást alkalmaznak majd, hogy felgyor-

sítsák az igénylések jóváhagyási folyama-
tát. Terveik szerint már szeptemberben, 
tehát még az igénylési határidő vége előtt 
tovább küldik elbírálásra az addig beérke-
zett, hiánytalan igénylési dossziékat, majd a 
határidő vége után a később beérkezett ké-
relmeket is – mondta Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi. A hiányos igénylések kiegészítési 
időszaka elvileg a kérelmezési határidő 
vége után kezdődik el, de ha hiányosságot 
fedeznek fel a már beérkezett igénylési dosz-
sziékban, a kérelmezőt valószínűleg hama-
rább értesítik, hogy amennyire lehet, fel-
gyorsítsák a hiánypótlást is. „A kifi zetések 
megkezdéséhez végképp nehéz bármiféle 
körülbelüli dátumot csatolni, mert ha – te-
gyük fel – szeptemberben mi el is küldjük 
jóváhagyásra, az még ott (a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. bizottságánál, szerk. megj.) 

is elbírálásra kell hogy kerüljön” – mondta 
az illetékes. Hozzátette, megtörténhet, hogy 
„kis szerencsével, és ha minden jól alakul” 
elkezdődhetnek még idén a kifi zetések, de 
idén semmiképpen sem fognak befejeződni. 
A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 
taneszköz támogatás igénylési feltételei 
lényegesen nem változtak idén, de az iga-
zolatlan hiányzásokra vonatkozó kritérium 
módosult: a korábbi 50-ről 15-re csökkent 
a legtöbb megengedett igazolatlan hiány-
zás száma. Ady-Kovács-Ferenczi Noéminek 
nincs tudomása arról, hogy a támogatás ér-
téke változott volna. A Szülőföldön magya-
rul programban 22 400 forint (kevéssel több, 
mint 300 lej) a magyar állam által óvodá-
soknak és iskolásoknak nyújtott támogatás 
értéke, az egyetemistáknak folyósított hall-
gatói támogatásé pedig 2800 forint (38 lej).

Felgyorsítanák a Szülőföldön magyarul támogatások elbírálását
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