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Egy hónap áll a szülők ren-
delkezésére, hogy beírassák 
iskoláskorú gyereküket vala-
mely oktatás intézmény előké-
szítő osztályába. Sok újdonság 
nincs az előző évhez képest. 
Kuriózum ugyanakkor, hogy 
Kolozsváron több magyar gye-
rekre számítanak, mint ahány 
helyet meghirdettek, így pótolni 
fogják az osztályokat.

 » BÍRÓ BLANKA

E lkezdődött tegnap az iratkozás 
az előkészítő osztályokba, a szü-
lőknek április 28-áig van idejük 

beíratni iskoláskorú gyermeküket va-
lamely oktatási intézménybe. A tanin-
tézeteknek és a tanfelügyelőségeknek 
már március 17-én közzé kellett tenni-
ük a körzeteket. Az iratkozás történ-
het személyesen, postai úton vagy on-
line. Azokat a gyerekeket, akik idén 
augusztus 31-ig betöltik a hatodik 
évüket, kötelező beíratni iskolába. 
Akik szeptember 1. és december 31-e 
között töltik be a hat évet, szintén be-
iratkozhatnak, ám idén újdonságnak 
számít, hogy nincs szükség az iskola-
érettség hivatalos felmérésére, elég az 
óvoda ajánlása, hogy a gyerek mehet 
előkészítő osztályba.

Tanítót nem lehet választani
Idén nincs sok változás a tavaly-
hoz képest, már az elmúlt évben is 
a járványügyi megszorítások köze-

pette zajlott az iratkozás – muta-
tott rá megkeresésünkre Kiss Imre 
Kovászna megyei főtanfelügyelő. 
Hangsúlyozta, minden tanintézet 
felkészült arra, hogy személyesen 
fogadják a szülőket, ha nincs lehe-
tőségük arra, hogy online töltsék ki 
a beiratkozási űrlapot. Amúgy is a 
folyamat során végül minden szü-
lőnek személyesen is be kell men-
nie az iskolába, hogy érvényesítse 
a jelentkezést.

Kovászna megyében a becslések 
szerint kevesebb gyerek lesz, mint 
a tavaly, de ez a meghirdetett he-
lyek számán nem változtat, ugyan-
is minden nagycsoportos óvodás-
sal számoltak, közülük pedig akik 
szeptember elseje után töltik be a 
hat évet, nem iratkoznak be mind-
annyian előkészítő osztályba.

Idén újdonság, hogy legtöbb 22 
fős osztályok alakulhatnak, a ko-
rábbi években megszokott 25-ös lét-
szám helyett. Ugyanakkor most is 
van lehetőség arra, hogy két-három 
fővel átlépjék a keretet. Kiss Imre 
egyúttal arról is beszámolt, hogy 
ebben a tanévben az iskolák nem 
szervezhettek nyílt napokat, hogy 
betekintést nyújtsanak a tevékeny-
ségbe, a kínálatba. A tanfelügyelő-
ség próbált a saját honlapján felü-
letet biztosítani a bemutatkozásra, 
de kevesen éltek a lehetőséggel, 
hiszen elsősorban a vidéki iskolák 
esetében nincs verseny, de városon 
is a körzetesítés keretet szab az is-
kolaválasztásnak.

Második éve nincs viszont le-
hetőség arra, hogy a szülők peda-

gógust válasszanak, még mindig 
vannak, akik elégedetlenek ezzel 
a szabályozással. A főtanfelügyelő 
hangsúlyozta, megérti a szülők ál-
láspontját, de azt is el kell fogadni, 
hogy nem választhatja mindenki 
ugyanazt a tanítót, így érvényesítik 
a méltányosság és az esélyegyenlő-
ség elvét.

Kolozsváron több 
a magyar gyerek, mint a hely
Kolozs megyében – és ezen belül 
Kolozsváron – több gyereket íratnak 
be magyar tagozaton az előkészítő 
osztályokba, mint amennyi osztály 
alakulását jóváhagyták a beiskolázá-
si tervben – mondta el a Krónikának 
Török Zoltán főtanfelügyelő-helyet-
tes. Rámutatott, a tanfelügyelőség 
annyi előkészítő osztály alakulását 
hagyta jóvá, ahányat az iskolák ja-
vasoltak. Azonban készítettek egy 
felmérést, és kiderült, hogy ennél 
több lesz a jelentkező. A magyar 
tagozatos óvodapedagógusoknak 
küldtek ki egy kérdőívet, hogy pon-
tosan felmérjék, a nagycsoportosok 
közül hányan töltik be szeptembe-
rig a hat évet, és azok közül, akik a 
szeptember–december időszakban 
lesznek hatévesek, hányan iratkoz-
nak be előkészítő osztályba. Kide-
rült, hogy többen tervezik a beiratko-
zást, mint ahány helyet jóváhagytak. 
Ez viszont nem jelent gondot, mert 
minden gyereket kötelezően be kell 
írni a körzeti iskolába, így az osztá-
lyokat pótolják.

Tavaly amúgy hasonlóképpen 
alakult az Apáczai Csere János Gim-
náziumban, ahol egy osztály szere-
pelt a beiskolázási tervben, végül 
a jelentkezések alapján három 
alakult meg. „Az ideiglenes lakhe-
lyet is figyelembe veszik, minden a 
körzetben lakó gyereknek kötelező 
módon helyet kell biztosítani, így 
lesznek olyan iskolák, ahol idén 
is több osztály indul a tervezett-
nél” – vetítette előre Török Zoltán. 
Mint rámutatott, kivételt képeznek 
a felekezeti iskolák, a református 
és az unitárius gimnáziumokban 
nem pótolják az osztályokat, ezek-
ben túljelentkezés esetén kritéri-
umrendszert alkalmaznak, viszont 
azoknak a gyerekeknek, akik nem 
kerülnek be, biztosítanak helyet a 
körzeti iskolában.
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Az ország 24 településén vonultak utcára az emberek – 
a belügyminisztérium statisztikája szerint egészen pon-
tosan 4 075-en – vasárnap este, hogy tiltakozzanak a 
járványügyi korlátozások szigorítása ellen. Nyilvánvaló, 
egyben érthető, hogy a lakosság túlnyomó többségének 
elege lett vírusból, pandémiából és az emiatt foganato-
sított, sok esetben az emberi jogokat korlátozó intézke-
désekből, amelyeknek nem örülhet senki. Az is evidens, 
hogy az embereknek még a rendkívüli állapot közepette 
is jogukban áll kifejezni elégedetlenségüket, akár közté-
ren, utcai demonstráció formájában is, és tudtára adni a 
hatóságoknak: nem értenek egyet a járványügyi megszo-
rításokkal. Csakhogy van itt pár bökkenő.

A mostani megmozdulások résztvevői közül sokan 
olyan közszereplők buzdítására, hívására mentek ki tilta-
kozni, mint például a szélsőségesen nacionalista Romá-
nok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) éppen vállalhatat-
lansága okán kizárt Diana Șoșoacă szenátor. Márpedig 
ez a politikus mást sem csinál az elmúlt hetekben, mint 
folyamatosan megkérdőjelezi a hatósági intézkedéseket, 
amivel nem lenne baj, csakhogy ő egyenesen arra biztat 
mindenkit, hogy szegüljön ellen a szabályoknak, rende-
leteknek, törvényeknek: ne viseljen maszkot, ne tartsa a 
távolságot, ne zárja be az éttermet a megszabott időben, 
ne vegye fi gyelembe a kĳ árási tilalmat, sőt ha megbün-
teti a rendőr, ne fi zesse ki a bírságot. Nos, mindez nem 
más, mint anarchiára való felbujtás, amit a romániai köz-
élet újsütetű botrányhőseként viselkedő szenátornak si-
kerül magas szinten művelnie, néhány bukaresti hírtévé 
bűnös, a nézettség növelését célzó segédlete közepette. 
Az is szembeötlő, hogy miközben ezeknek a tüntetések-
nek a célpontja mindenekelőtt a jobbközép kormány, a 
demonstrálók egyféleképpen megszemélyesítették a ka-
binet népszerűtlen döntéseit, és az ezek mögött látni vélt 
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkárt kiáltották ki 
közellenségnek. Ami szintén téves alapállás, és sajnos a 
kormánykoalíción belülről megfogalmazott kritikák is je-
lentős hátszelet adnak ennek a közhangulatnak.

Merthogy a járvány idején indokolt korlátozások so-
rozata nem egyetlen döntéshozó felelőssége, ezek ódi-
umát nem lehet egyetlen tisztségviselő nyakába varrni. 
Nagy hibát követnek el azok a kormánypárti politikusok 
– meglovagolva a társadalmi elégedetlenséget, sőt lovat 
adva a tüntetők alá –, akik bűnbakot keresve igyekeznek 
hitelteleníteni Arafatot, elhibázottként beállítva a neki tu-
lajdonított döntéseket. Csakhogy ezek a döntések nem a 
palesztin származású orvoséi természetes személyként, 
hanem a vészhelyzeti bizottságon keresztül a bukaresti 
kormányé, amely igenis köteles felvállalni ezeket – vagy 
adott esetben módosítani, enyhíteni a szigorításokat, 
ahogy tervezi például a boltok nyitva tartása esetében. 
Sőt megteheti azt is, hogy visszavonja a korlátozáso-
kat, azonban a román kormány, a szakhatóságok és az 
egészségügyi szakemberek körében – legalábbis eddig 
– egyfajta közmegegyezés él a tekintetben, hogy a koro-
navírus-járvány, a fertőzés exponenciális terjedésének 
visszaszorítása prioritást élvez, mivel nagy a kockázata, 
hogy nagy számú, orvosi ellátást igénylő fertőzött esetén 
telítődnek a kórházak, és ami nagyobb veszélyt jelent, az 
intenzív osztályok. Márpedig azt a pandémiát, a védő-
maszkot és Arafatot egyformán kárhoztató demonstrálók 
sem akarhatják, hogy a hatóságok egyszerűen „elenged-
jék” a járványt, kĳ elentve: az oltás halad valahogy, vala-
mikor elérjük a nyájimmunitást, addig meg az részesül az 
egészségügyi ellátásban, aki hozzáfér.

Románia vitathatatlanul követett el hibákat a járvány 
elleni védekezés során, a hatóságok számtalan kapkodó, 
ellentmondó, elhibázott intézkedést foganatosítanak, 
amelyek nemcsak logikátlanok, érthetetlenek a lakosság 
szemében, de nagyon kevesen próbálják érthetően, hi-
telesen elmagyarázni, megindokolni az embereknek. Az 
pedig végképp nem segít, ha maga az egészségügyi mi-
niszter fl angál maszk nélkül a parlament folyosóin. A ha-
tályos rendelkezések tudatos áthágását ugyanakkor még 
az általános elégedetlenség sem indokolhatja, elvégre 
ilyen alapon adófi zetésre vagy a közlekedési szabályok 
betartására se lenne kedvük sokaknak. És arról sem árt 
megfeledkezni, hogy Európa legtöbb országában sokkal 
szigorúbb korlátozások, lezárások vannak érvényben, a 
rendvédelmi szervek pedig nem bánnak olyan kesztyűs 
kézzel a panaszukat szabályszegések sorozata árán hal-
lató tüntetőkkel, mint nálunk…
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Elrajtolt az iratkozás az előkészítőbe. Második éve nincs lehetőségük a szülőknek, hogy pedagógust válasszanak

A vakáció alatt is tarthatnak felkészítő órákat

A felzárkóztató órákat kérésre tartják, akár a tavaszi vakáció ideje alatt is 
– közölte tegnap Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Közölte: még a nap fo-
lyamán aláírja a tanév szerkezetéről szóló rendeletet. „Az iskolák nem zárnak 
be, mert a nyolcadikos, tizenkettedikes és tizenharmadikos tanulóknak nem 
változik a tanrendjük. Tehát van 20 nap vakáció: 10 nap a nyugati keresz-
ténység húsvéti ünnepére, április 2-a és 11-e között, és 10 nap az ortodox 
húsvéti ünnepekre, április 30-a és május 9-e között. A közöttük lévő két hét 
pluszvakációt át lehet alakítani fi zikai jelenléttel történő oktatási napokká” 
– magyarázta a miniszter. Hozzátette: az iskolák nem lesznek bezárva, hisz a 
végzős osztályok óráit megtartják, még ha online is zajlik az oktatási tevé-
kenység. Eközben Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter közölte, a nyálból 

vett mintán alapuló koronavírusteszteket az oktatási minisztériumnak kell 
beszereznie az iskolák számára. Hozzátette: bár a nyáltesztek nem annyira 
pontosak, mint az antigéntesztek, „szűrőként” jól használhatók.




