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Iskolakezdés új szabályokkal
A sajátos nevelési igényű gyerekek is járhatnak iskolába minden forgatókönyv esetén
• Az egészségügyi és 
oktatási minisztériu-
mok közösen aláírt, 
legújabb rendelete 
szerint ezentúl csak 
két forgatókönyv lesz 
érvényben az isko-
lák esetében, és az 
átlátszó, műanyag 
védőmaszk haszná-
lata is megengedett 
olyan pedagógusok 
számára, akiknél a 
tanítás teljes arcmimi-
kát igényel. Továbbá 
minden végzős és 
sajátos igényű tanu-
ló is visszatérhet az 
iskolapadba, ha nincs 
vesztegzár alá vonva 
az adott település.

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

A z eddigi szabályokat úgy 
módosították, hogy a meg-
hosszabbított húsvéti szü-

net után minden végzős tanuló 
iskolába járhat függetlenül attól, 
hogy a települést milyen forgató-
könyvbe sorolják. Ugyanez vonat-
kozik az általános iskolásokra és az 
óvodásokra is.

A sajátos nevelést igénylők is 
beletartoznak

A dokumentumban kitérnek arra 
is, hogy évfolyamtól függetlenül a 
sajátos nevelési igényű tanulók szá-
mára is lehetővé teszik a személyes 
jelenléttel zajló oktatást minden 
iskolában, amely olyan településen 
működik, amely nincs karantén alá 
vonva. Mindezt azzal a feltétellel, 
hogy a koronavírus okozta betegség 
megelőzésére vonatkozó szabályo-
kat szigorúan betartják – megfelelő 
távolságtartás, védőmaszk viselete, 
a higiéniai szabályok fi gyelembevé-
tele és a helyiségek rendszeres szel-
lőztetése. Ferencz-Salamon Alpár, a 

Romániai Magyar Pedagógusszövet-
ség szakmai alelnöke már korábban 
kifejtette lapunknak véleményét, 
miszerint az államnak jobban oda 
kellene fi gyelnie a sajátos nevelési 
igényű gyerekeket tanító környezet-
re, és a speciális iskoláknak is azon 
kategóriába kellene tartozniuk, aho-
vá a kisiskolások és óvodások tartoz-
nak, hogy ellenőrzött és biztonságos 
körülmények között tudjon zajlani 
a személyes oktatás, hiszen jóval 
nagyobb kihívás egy olyan gyereket 
online tanítani, aki személyesen is 
nehezen tartja a szemkontaktust. 
Eddig nem vették fi gyelembe a sajá-
tos nevelési igényű gyerekeket a for-
gatókönyvek meghatározásakor, és 

rájuk is ugyanaz vonatkozott, mint a 
többi tanulóra.

Két forgatókönyv 
a három helyett

A rendelet szerint a településeken 
jegyzett koronavírusos megbetege-
dések számának függvényében két 
forgatókönyvet alkalmazhatnak a 
tanintézetek, az eddigi három he-
lyett: az első forgatókönyv azokra a 
településekre vonatkozik, ahol egy 
vagy ennél kisebb a 14 nap alatt 
jegyzett koronavírusos megbetege-
dések száma ezer lakosra vetítve. 

Ebben az esetben mindenkinek 
fi zikai jelenléttel zajlik az oktatás 
az óvodákban és iskolákban, a jár-
ványügyi szabályok betartásával. A 
kettes forgatókönyv akkor lép élet-
be, ha az adott településen a 14 nap 
alatt jegyzett koronavírusos megbe-
tegedések ezer lakosra vetített szá-
ma meghaladja az egyet. Ebben az 
esetben az óvodások, elemis-
ták, a végzős osztályok és a 
szakiskolák végzős tanulói, 
valamint a sajátos nevelési 
igényű tanulók számára fi -
zikai jelenléttel zajlik az ok-
tatás, amennyiben a telepü-
lést nem vonták vesztegzár 
alá. A többi osztály esetében 
marad az online tanrend a kettes 
forgatókönyv egész ideje alatt.

Az átlátszó műanyag maszk is 
szóba jöhet

A felzárkóztató órákat személyes 
jelenléttel tarthatják meg vala-
mennyi oktatási intézményben, 
amely olyan településen működik, 
ahol nincs érvényben területi ka-
ranténra vonatkozó rendelkezés. 
A pedagógusok és a kisegítő sze-
mélyzet számára egyaránt kötelező 
a védőmaszk viselése a tanáriban, 
a folyosókon, a szünetek alatt az 
osztálytermekben és az iskolaud-
varon is, illetve az osztálytermek-
ben tanóra alatt, leszámítva azokat 
a helyzeteket, amikor az oktatási 
tevékenység teljes arcmimikát igé-
nyel. Ez esetben átlátszó műanyag 
védőmaszkot kell viselniük a pe-
dagógusoknak, és tartaniuk kell a 
két méter távolságot a gyerekektől 
– áll a pénteken aláírt közös mi-
nisztériumi rendeletben.

Egy hónapos tavaszi vakáció 
után térnek vissza a diákok 
szerdán az iskolába
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Románia 2057 településén min-
den iskolában és óvodában 

személyes jelenléttel kezdhetik 
meg az oktatást a húsvéti va-

káció után, ugyanis ezeken 
a településeken az egyes 
számú forgatókönyv lép 
érvénybe, azaz az elmúlt 
14 napban jegyzett korona-
vírusos megbetegedések 
száma ezer lakosra vetítve 
egy vagy ennél kisebb. A 

kettes forgatókönyv azokon 
a településeken lép érvénybe, ahol 
az elmúlt 14 napban jegyzett koro-
navírusos megbetegedések száma 

meghaladja az egyet ezer lakosra 
vetítve. Ezeken a településeken 
csak az óvodások, elemisek, végző-
sök és sajátos nevelési igényű tanu-
lók mehetnek személyesen óvodá-
ba/iskolába, a többieknek online 
folytatódik az oktatás.

Hargita megye

Hargita megye legnagyobb része az 
egyes forgatókönyv szerint kezdheti 
el az iskolát szerdán, 19 településen 
azonban a kettes forgatókönyv lép 
érvénybe – tájékoztatott a megye pre-
fektusi hivatala. Utóbbiak között van 
Székelyudvarhely is, ahol jelenleg 3,19 
ezrelék a fertőzöttségi ráta. Csíkszere-
da és Gyergyószentmiklós tanintéz-
ményei az egyes forgatókönyv szerint 

kezdhetik meg az oktatást, ugyanis 
mindkét városban egy alatt van a 
megbetegedések száma ezer lakosra 
számolva. A megyében jelenleg Szé-
kelyderzsen a legmagasabb a fertő-
zöttségi ráta, itt az elmúlt két hétben 
3,86 ezreléket jegyeztek.

Maros megye

Maros megye településeinek több 
mint fele a kettes forgatókönyv sze-
rint kezdheti el az oktatást. Jelenleg 
Marosvásárhelyen 2,02, Szászré-
genben 1,74, Erdőszentgyörgyön 
1,66, Szovátán pedig 1,27 ezrelék 
a fertőzöttségi ráta. Maros megyé-
ben Kóródszentmárton települé-
sen jegyezték lakosságarányosan 
a legtöbb koronavírus-fertőzést az 
elmúlt két hétben: itt 7,73 az ezer la-
kosra jutó megbetegedések száma.

Kovászna megyében Sepsiszent-
györgyön, Kézdivásárhelyen és 
Kovásznán is a kettes forgatókönyv 
szerint kezdődik az oktatás, ugyan-

is mindhárom városban egy fölött 
van a megbetegedések száma ezer 
lakosra számolva.

A székelyföldi iskolák egy része egyes forgatókönyv szerint kezdhet
• Csíkszereda és Gyergyószentmiklós tanintézetei 
egyes forgatókönyv szerint, míg a többi székelyföldi na-
gyobb városban kettes forgatókönyv szerint térhetnek 
vissza az iskolába a tanulók.

Mától újra elkezdődik az oktatás
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