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Iskolába kerülnek a hatévesek
A rendelettervezet szerint március közepén kezdődik az előkészítő osztályba való beíratás

• Az előkészítő osz-
tályba történő beirat-
kozás első szakasza 
március 15-e és április 
29-e között zajlik – 
derül ki a 2021/2022-
es tanév beiskolázási 
rendjét és módszerta-
nát megszabó rende-
lettervezetből. Idén 
sem választhatnak ta-
nítót a szülők, ameny-
nyiben több pedagó-
gus is kezd az adott 
iskolában; és a szemé-
lyes iratkozás mellett 
online, illetve postai 
úton is el lehet küldeni 
a szükséges dokumen-
tumokat a választott 
iskolának.

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

Akárcsak tavaly, idén is elma-
rad a kötelező pszichoszoma-
tikus felmérése azoknak a 

gyerekeknek, akik szeptember else-
je és december vége között töltik be 
a hatodik életévüket, amennyiben 
jártak előtte óvodába. Esetükben 
elég egy ajánlólevél az óvoda részé-
ről – derül ki a rendelettervezetből. 
A megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrás központ pszichológusai-

nak idén csak azokat a hat év alatti 
kicsiket kell felmérniük iskolaérett-
ség szempontjából, akik külföld-
ről érkeztek Romániába vagy nem 
jártak előtte óvodába. Bár az előző 
tanévtől kezdve kötelezővé vált az 
óvodai nagycsoport, az előkészítőbe 
való beiratkozás mégsem függ ettől, 
vagyis azok a gyerekek is beíratha-
tók, akik nem jártak előtte óvodába. 
A tervezet ugyan nem tér ki azokra 
a helyzetekre, amikor a szülő saját 
megerősítése miatt vinné el gyere-
két a pszichoszomatikus felmérésre, 
de mint Galaczi Hajnalka, a Hargita 
megyei kisiskolásokért felelős szak-
tanfelügyelő fogalmazott, nem látja 
akadályát ennek, ugyanis a szülő 
igénye szerint bármikor elvégeztet-
heti gyermeke aktuális képességi 
szintjének felméretését.

Nem a szülő választ tanítót

A tervezet szerint minden gyermeket 
felvesznek a lakhelye szerinti körze-
ti iskolába, a fennmaradó helyeket 
pedig a más körzetekből vagy más 
településről érkező gyerekek tölthe-
tik be. A jelentkezőket az iratkozási 
folyamat lezárulta után sorolják be 
osztályokba, a tanfelügyelőségek ál-
tal kidolgozott és az igazgatótanács 
által jóváhagyott, „átlátható, mél-
tányos, diszkriminációmentességet 
és inklúziót (befogadást) biztosító” 
eljárás alapján – szögezi le a rende-
lettervezet. „Minden iskola maga 
dönti el, hogyan alakítja az osztály-
csoportokat, a törvényes előírások 
betartásával, vezetőtanácsi határo-
zattal” – közölte a szaktanfelügye-
lő. A beiskolázásokkal foglalkozó 

országos bizottság egy számítógépes 
program segítségével összesíti a be-
iratkozási kérelmeket, és megtörténik 
a lakhely szerinti körzeti iskolákba 
való elosztás. Az iskolák május 20-án 
teszik közzé a felvett tanulók listáját, 
illetve a szabadon maradt helyek szá-
mát, ahová bekerülhetnek a lakhely 
szerint nem oda tartozó gyerekek. 
A beiratkozások második szakasza 
május 24-én kezdődik és május 31-éig 
tart. Az előkészítő osztályokba felvé-
telt nyert gyerekek végleges listáját 
június 3-án teszik közzé, illetve szep-
tember 1–10. között kell megoldani 
azoknak a gyerekeknek a helyzetét, 
akiket még nem írattak be egyik ta-
nintézetbe sem – áll a rendeletterve-
zetben. Az iratkozáshoz szükséges a 
beírató szülő személyi igazolványa és 
annak másolata, a gyerek születési 

bizonyítványa és másolata, a kitöltött 
formanyomtatvány, illetve – azok 
esetében, akik idén szeptember elseje 
és december 31-e között töltik be a hat 
évet – az óvoda által kiállított ajánló-
levél. A tervezet értelmében nem kell 
mindenképpen személyesen is be-
menni a tanintézménybe, ez online is 
megvalósulhat, viszont akinek nincs 
erre lehetősége, megteheti fi zikailag 
is – tájékoztatott Galaczi Hajnalka. 
A tanintézetek március 15-e után na-
ponta 8–18 óra (pénteken 8–17 óra) 
között fogadhatják személyesen az 
iratkozókat – olvasható a rendeletter-
vezetben. Ugyanakkor idén az isko-
láknak lehetőséget kell biztosítaniuk 
arra is, hogy a szülők telefonon idő-
pontot kérhessenek a beiratkozáshoz.

Legtöbb 22 gyereket vehetnek fel

A járványhelyzetre való tekintettel 
ezúttal elmaradnak a nyílt napok, 
amelyek eddig lehetőséget kínáltak 
a szülőknek, gyerekeknek az isko-
lákkal, tanítókkal való megis-
merkedésre. Online felületen 
is megvalósítható a bemutat-
kozás a tanítók részéről, il-
letve az intézmény nyújtotta 
feltételek közzététele is – véli 
Galaczi Hajnalka. Bár a ren-
delettervezetben tévesen még 
mindig az szerepel, hogy legtöbb 25 
gyereket vehetnek fel előkészítőbe, a 
nemrég megjelent jogszabály szerint 
22 lehet a maximális osztálylétszám. 
Maros megyében összesen száz, a 
megyeközpontban 23 magyar tago-
zatos előkészítő osztályt indítanak 
– ebben benne vannak a párhuza-
mos osztályok is. Hargita megyében 
jelenleg 179 előkészítő osztály műkö-
dik, a következő tanévre pedig 178 
osztállyal számol a tanfelügyelőség, 
azaz eggyel kevesebbel.

Idén sem kell pszichoszo-
matikus felmérésre vinni azokat 
a gyerekeket, akik szeptember 
elseje és december 31-e között 
töltik be a hat évet
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A szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságok elsősorban azok-

nak ajánlják a lehetőséget, akik mun-
kahelyet keresnek és szívesen 

vállalnák otthoni munká-
ban két 0 és 7 éves kor közöt-
ti kisgyerek nevelését. Ehhez 
elsősorban családosnak kell 
lenni és szülői tapasztalattal 
kell rendelkezni, de ugyan-
ilyen fontos a büntetlen 

előélet, a szellemi és fi zikai 
egészség, valamint hogy a jelentkező 
saját lakással rendelkezzen. A Hargita 

megyei szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóság folyamatosan alkalmaz 
hivatásos nevelőszülőket, illetve 
mindig vannak tartalékban olyan be-
adott önéletrajzok, amelyek szükség 
esetén elővehetők, a jelentkezett sze-
mélyek megkereshetők. Elekes Zoltán 
igazgató a Székelyhon érdeklődésére 
elmondta, mostanáig nem volt hi-
ány nevelőszülőkben, hiszen sokan 
érdeklődnek, beadják önéletrajzukat, 
jelentkezésüket. A hivatásos nevelő-
szülő a rábízott kiskorúakat ugyanúgy 
gondozza, mint a saját gyermekeit, 
hozzájárulva szellemi, fi zikai és érzel-
mi fejlődésükhöz. A nevelőszülő a szo-
ciális és gyermekvédelmi igazgatóság 
alkalmazottja, a különböző járulékok, 

támogatások mellett pedig egy átlagos 
pedagógusi fi zetést kap. Általában 
azok válnak hivatásos nevelőszülővé, 
akik a lakóhelyükön vagy annak kö-
zelében nem találnak munkahelyet, 
de az sem elhanyagolható szempont, 
hogy szeretnek a családért tevékeny-
kedni, szülőként gyerekekről gondos-
kodni. Akit érdekel a lehetőség, Ma-
rosvásárhelyen a Trébely utca 7. szám 
alatti C épület I. emeletén lévő 20-as 
szobában, illetve Csíkszeredában a 
Szabadság tér 5. szám alatti igazgató-
ságon jelentkezhet.

A nevelőszülői engedélyről

A nevelőszülői engedélyt azután kap-
ják meg a jelentkezők, miután elvé-
gezték az igazgatóság által szervezett 
tanfolyamot és minden feltételnek 
megfelelnek, hogy elláthassák a ne-
velőszülői feladatokat. Nem lehetnek 
büntetett előéletűek, stabil családi 

körülmények között élnek, anyagi biz-
tonságban, fi zikai és lelki egészségnek 
örvendenek, lakhatási körülményeik 
megfelelnek. Az engedélyt három év-
re kapják, és ezt meghosszabbíthat-
ják – mondta az igazgató. A hivatásos 
nevelőszülők addig gondoskodhatnak 
a gyerekekről, amíg azok 18 évesek, 
tehát nagykorúak lesznek, illetve ha 

ragaszkodnak hozzájuk, tovább is. Ha 
a vér szerinti családjukba nem tudnak 
visszailleszkedni vagy az nem is akar-
ja őket visszakapni, örökbe is lehet fo-
gadni őket. Volt már erre is példa, hogy 
a hivatásos nevelőszülő annyira meg-
szerette a gondjaira bízott gyerekeket, 
hogy örökbe fogadta őket.

Hivatásos szülőkké válhatnak, ha szeretik a gyerekeket
• Újabb hivatásos nevelőszülőket toboroz a Maros 
megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság, ahogy 
Hargita megyében is folyamatosan szükség van az állami-
lag gondozott gyerekek számára a családi körülményekre.

Marosvásárhelyen a Trébely utca 
7. szám alatt lehet érdeklődni
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