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Óvodai iratkozás május végétől
Sajátos kritériumokat is szabhat az óvoda, ha túl sok a jelentkező
• Május utolsó napján 
kezdődik az óvodai 
beiratkozás a legki-
sebbek számára, két 
héttel előtte, május 
17-én pedig elkezdő-
dik a már óvodába járó 
gyerekek újrairatkozá-
sa a következő tanév-
re. Tavaly bevezették 
a beiratkozási kérelem 
e-mailben és telefo-
non történő elküldé-
sének lehetőségét, 
ezek a lehetőségek 
idén is megmaradnak 
a szülők számára, de 
egyszer majd úgyis be 
kell menni aláírni.

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

A 3–6 évesek óvodába íratása 
május 31-én, hétfőn kezdő-
dik el – derül ki az oktatási 

minisztérium nemrég megjelent hi-
vatalos átiratából. A már óvodába 
járó gyermekeket is ismét be kell 
íratni a következő tanévre, ami egy 
kérelem kitöltéséből áll, és május 
17-étől lehet leadni – áll a Sorin 
Ion államtitkár által aláírt hivata-
los közleményben. A beiratkozás-
sal kapcsolatban a szülők faxon, 
e-mail ben vagy telefonon is közöl-

hetik az oktatási intézménnyel a 
szükséges adatokat, így minden 
jelentkezőt regisztrálnak a romá-
niai oktatás integrált információs 
rendszerében (SIIIR). Közölhetik az 
adatokat online is, de egyszer úgyis 
be kell menni személyesen is a szü-
lőnek az óvodába, hogy aláírja a ké-
relmet. Az intézmények majd közlik 
az általuk kidolgozott beiratkozási 
ütemtervet – fejtette ki Kovács Júlia, 
a Maros megyei magyar óvodákért 
felelős szaktanfelügyelő. A vissza-
iratkozási szakasz befejezése után 
a megüresedett helyek betöltése 
általában a korcsoportok csökkenő 
sorrendjében történik, azaz elsőbb-

séget élveznek a nagycsoportosok, 
középső csoportosok és végül a kis-
csoportosok.

Elsőbbség az árváknak, 
félárváknak

Ha a beiratkozásra benyújtott kérel-
mek száma meghaladja az oktatási 
intézményben rendelkezésre álló 
szabad helyek számát, általános 
és sajátos kiválasztási kritériumo-
kat alkalmaznak. Általános kivá-
lasztási kritériumnak számít, ha 
a gyerek mindkét szülője meghalt 
vagy gyermekotthonból, nevelő-
szülőknél, családi elhelyezésből 

származó gyermekről van szó, to-
vábbá ha a gyermek az egyik szü-
lőjét vesztette el, vagy az érintett 
oktatási intézményben a következő 
tanévre beiratkozott testvér is van, 
illetve ha fogyatékkal élő vagy be-
teg gyerekről van szó. Az említett 
kritériumokat természetesen igazo-
lásokkal kell alátámasztani. Ha a 
szülőktől beérkezett jelentkezések 
száma meghaladja a rendelkezés-
re álló férőhelyek számát, akkor a 
gyermekeket az általános kritériu-
mok számának csökkenő sorrendjé-
ben osztják el, azaz először azokat 
a gyermekeket vehetik be, akik a 
fenti kritériumok közül háromnak 

megfelelnek, majd azokat, akik a 
kritériumok közül kettőnek, végül 
azokat, akik csak egy kritériumnak 
felelnek meg – olvasható a hivata-
los közleményben.

Egyedi kritériumokat is 
szabhat az óvoda

Ha több a jelentkező, akkor ezeket 
a speciális helyzeteket fi gyelembe 
kell venniük az óvodáknak, és sa-
játos kritériumokat kell megszabni, 
amelyek alapján felveszik a gyere-
keket, ilyen sajátos kritérium lehet a 
lakhely szerinti elosztás is – mond-
ta el Kovács Júlia szaktanfelügyelő. 
Hozzátette, a beiratkozás sajátos 
kritériumait minden egyes óvoda 
kidolgozza, az igazgatótanácsa, il-
letve a megyei tanfelügyelőség jóvá-
hagyja május 28-áig. „Ezek a 
kritériumok nem lehetnek 
diszkriminatívak, és nem 
tartalmazhatják az óvodai 
beiratkozási folyamat me-
netrendjén kívül szervezett 
előzetes beiratkozási listák 
meglétét” – olvasható a mi-
nisztérium közleményében.

A magánóvodai intézményeknek 
az óvoda státuszára vonatkozó infor-
mációkat is fel kell tüntetniük, azaz 
hogy ideiglenesen engedélyezett 
vagy a Romániai Közoktatási Minő-
ségbiztosítási Hatóság (ARACIP) által 
akkreditált intézményről van-e szó 
– áll az oktatási minisztérium doku-
mentumában. Egy tavaly küldött ha-
sonló levélben a minisztérium nem 
említette ezt a kötelezettséget.

KOVÁCS ATTILA

A városvezető beszámolt arról, 
hogy a polgármesteri hivatal, 

a csíksomlyói ferencesek és a ha-
tóságok képviselői egyeztetéseket 
folytatnak arról, milyen körülmé-
nyek között lehet megtartani a csík-
somlyói pünkösdi búcsút, amelyre 
adott a jogszabályi keret – ehhez 
a megfelelő rendszabályzatot kell 
kidolgozni, ha ez letisztul, nyilvá-
nosságra hozzák a részleteket is. 
Mint mondta, a hatóságok nyitottan 
állnak a kérdéshez, és az ünnepi 
szentmisét ismét a hegynyeregben, 

a Hármashalom-oltárnál lehet majd 
megtartani, de az aktuális járvány-
ügyi szabályok fi gyelembevételével. 
A hatóságokkal és szervezőkkel kö-
zösen meghozott döntést várhatóan 
május 10-én teszik közzé, az viszont 
biztos, hogy külföldről csak hiva-
talos küldöttségeket fogadhatnak, 
zarándokokat nem.

Fontos bejelentések

A polgármester ugyanakkor felkérte 
az önkormányzat kulturális szak-
bizottságát, hogy Fodor Sándor író 
leendő köztéri szobráról folytasson 
egyeztetéseket, fi gyelembe véve a kö-
zösségi igényt is a végső változat el-

fogadása érdekében. Korodi felhívta 
a fi gyelmet arra is, hogy elindult egy 
konzultáció a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház bőrgyógyászati 
és szemészeti osztályainak jelen-
leg otthont adó régi kórház, illetve 
a fül-orr-gégészeti kórházi osztályt 
befogadó lábas ház jövőbeni rendel-
tetése, mivel a kórház új épületének 
elkészülte után ezek felszabadul-
nak. Ugyanakkor a Mikó-vár hátsó 
udvarának is funkciót kell találni, 
ha pedig a közeli Vákár Lajos Mű-
jégpálya és a gyors korcsolyapálya 
is önkormányzati tulajdonba kerül, 
akkor több hektár területet kap a vá-
ros, amely számára köz-, majd szak-
mai vita után övezeti rendezési tervet 
(PUZ) kell készíteni. A polgármester 
arról is beszámolt, hogy a fenntart-
ható mobilitási terv beruházásainak 
részét képező Har gita utcai korszerű-
sítés során a beterjesztett módosítás 
alapján nem készül az útpályát el-
választó betonfal, amely megnehe-

zítené a forgalmat és az ottani cégek 
megközelíthetőségét.

Napirend előtt

Napirend előtti felszólalásában 
Soós-Szabó Klára a vasúti felüljáró 
teherbírásának vizsgálatát java-
solta, megemlítve, főként alulról 
látszik, hogy az építmény állapota 
mennyit romlott. A polgármester 
emlékeztetett, jelenleg a 3,5 tonná-
nál nehezebb járművek áthaladása 
tiltva van a hídon, és mivel hamaro-
san lezárul az újjáépítés érdekében 
kiírt közbeszerzési eljárás, a szer-
ződéskötés után a hidat lezárják, 
mert megkezdődik annak bontása. 
Szintén a közlekedést érintő válto-
zás, hogy a Hunyadi János utcában a 
Szék út irányába vezető leágazásnál 
egy körforgalmat fognak ideiglene-
sen, tesztelés érdekében kialakítani, 
hogy gördülékenyebb legyen az au-
tós forgalom – közölte Korodi.

Testületi döntések

A testület szerette volna napirendre 
tűzni a Lendület sétány 7. szám alat-
ti közösségi tér és korszerű játszótér 
kialakítása céljából készült megva-
lósíthatósági tanulmány elfogadá-
sáról szóló határozattervezetet, erről 
viszont Szőke Domokos önkormány-
zati képviselő azt mondta, hogy sok 
hiányosságot tartalmaz, 
és nemcsak az általa tett 
módosító javaslatokról kel-
lene egyeztetni, hanem a 
lakók véleményét is fi gye-
lembe venni. A határozat-
tervezet végül nem került 
napirendre, mert nem kapta meg a 
kellő támogatást. A testület elfogad-
ta, hogy a Suta-tó helyreállításához 
kapcsolódó felújítás érdekében át-
adja a vízügynek a tóhoz vezető be-
kötőutat, ugyanakkor elfogadták a 
Szécseny városrész utcáinak megne-
vezéseiről szóló határozatot is.

Ismét a hegynyereg lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszíne
• Fontos bejelentést tett a csíkszeredai önkormány-
zati képviselő-testület rendes havi ülésén Korodi Attila 
polgármester: a csíksomlyói pünkösdi búcsú megszer-
vezése folyamatban van, ennek helyszíne pedig nem a 
kegytemplom kertje, hanem ismét a hegynyereg lesz.




