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Hargita megyében néhány nap 
alatt majdnem 14 százalék-
ponttal nőtt azoknak a tanin-

tézeteknek az aránya, amelyekben a 
személyzet átoltottsága eléri a 60 szá-
zalékot, és így mától jelenléti oktatás-
sal folytathatják a tanévet a kéthetes 
kényszervakáció után. A 140 önálló jo-
gi személyiséggel rendelkező taninté-
zet közül 65-ben éri el az említett arány 
a 60 százalékot, ez a tanintézeteknek 
a 46,42 százalékát jelenti, szemben a 
néhány nappal korábban mért 32,85 
százalékos aránnyal, amikor még csak 
46 iskolában és napköziben érte el az 
átoltottság mértéke a 60 százalékot. A 
megye oktatási rendszerében dolgozó 
személyzet átoltottsági aránya 55,78 
százalékos. A városi és vidéki települé-
sek között azonban óriási a különbség 
e tekintetben: a Hargita megyei váro-
sokban a tanintézetek 65,33 százaléka 
kinyithatott ma reggel, vidéken vi-
szont csak az iskolák és napközik 24,61 
százalékában kezdhettek jelenléti ok-
tatással. Számszerűsítve: a 75 városi 
tanintézet közül 49-ben legalább 60 
százalékos a személyzet átoltottsági 
aránya, a 65 vidéki tanintézet közül vi-
szont csak 16 van ebben a helyzetben.

Széles az átoltottsági skála

A személyzet átoltottságának mérté-
ke 15 és 100 százalék között változik 
tanintézetenként. Egyetlen olyan ok-
tatási egység van a megyében – a gyi-
mesfelsőloki katonai egység mellett 
működő Prichindeii (Törpök) napközi 
–, amelynek minden alkalmazottja be 
van oltva koronavírus ellen, azaz ahol 
az átoltottsági arány 100 százalékos. A 
90 százalék fölötti tartományban még 
két tanintézet szerepel, a csíkszeredai 
asszisztensképző, azaz a Louis Pasteur 
Egészségügyi Posztlíceum (90,48%), 
illetve a Bélbor községi O. C. Tăslăuanu 
Általános Iskola (96,30%). A Hargita 

Megyei Tanfelügyelőség pénteki össze-
sítése szerint az átoltottság az oroszhe-
gyi Petőfi  Sándor Általános Iskolában 
a legalacsonyabb (15,09%), és a 20 
százalék alatti tartományban még egy 
tanintézet, a Hidegségi Általános Isko-
la (17,14%) tartozik. A megye nagyobb 
városaiban a tanintézeteknek több 
mint a felében eléri, illetve meghaladja 

a 60 százalékot a személyzet körében 
azoknak az aránya, akik beadatták a 
védőoltást. Ez alól Gyergyószentmiklós 
jelent kivételt, ahol fele-fele ez az arány.

Csíkszereda

Csíkszeredában a 26 tanintézet, illet-
ve oktatási intézmény (ide tartozik a 

tanfelügyelőség, a pedagógusok há-
za és a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrás központ is) közül 16-ban je-
lenléti oktatással folytatódhat a tanév 
mától. A középiskolák közül mindösz-
sze a Joannes Kájoni Szakközépiskola 
(50,68%), illetve a Szent Anna Spe-
ciális Szakiskola (28,57%) diákjai ke-
rültek online tanrendbe, az általános 
iskolák közül a Xántus János Általános 
Iskola (55,56%) tanulói, továbbá az öt 
önálló jogi személyiséggel rendelkező 
napközibe járó gyerekek.

Székelyudvarhely

Székelyudvarhelyen a 23 önálló jogi 
személyiséggel rendelkező tanintézet 

közül 14-ben éri el a 60 százalékot 
az átoltottság. A középiskolák közül 
ez csak a Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskolában alacsonyabb 
(51,59%), az általános iskolák eseté-
ben pedig a Tompa László Általános 
iskolában (56,10%). A nyolc nap-
közi közül három – a Villanytelepi 
(62,07%), a Zsibongó (60%), illetve a 
kerekerdői hegyivadász alakulathoz 
tartozó, Bethlen Gábor utcai napközi 
(66,67%) – nyithatta ki kapuit a gye-
rekek előtt ma.

Gyergyószentmiklós 
és a kisebb városok

Gyergyószentmiklóson a nyolc tanin-
tézet közül négy, a Sfântu Nicolae El-
méleti Líceum (88,%), a Gyergyószent-
miklósi Iskolás Sportklub (81,25%), 
a Batthyány Ignác Szakközépiskola 
(70,%), valamint a Fogarasy Mihály 
Szakközépiskola (60,71%) folytathat-
ja jelenléti oktatással a tanévet má-
tól. Maroshévízen a nyolc tanintézet 
mindegyike kinyithatott, ugyanis az 
átoltottsági arány mindegyikben meg-
haladja a 60 százalékot. 

Székelykeresztúron az Orbán Ba-
lázs Gimnázium (82,28%), illetve 
a Zeyk Domokos Szakközépiskola 
(63,89%) fogadhatja diákjait, a másik 
két tanintézet, illetve azok alárendelt 
tanegységei nem. Szentegyházán 
a Gábor Áron Szakközépiskolában 
(65,71%) haladja meg a jelenléti ok-
tatáshoz szükséges határértéket az 
átoltottsági arány, a település másik, 
önálló jogi személyiséggel rendelkező 
tanintézetében, a Mártonffi   János Ál-
talános Iskolában nem. A tusnádfür-
dői általános iskola, a borszéki szak-
középiskola, illetve a két balánbányai 
iskola egyike, a Geo Bogza Általános 
Iskola is kinyithatott. 

A tanintézetek személyzetére vo-
natkozó átoltottsági rátát minden 
pénteken frissíti a megyei tanfelügye-
lőség, és a következő héttől ez alapján 
folytatódik az oktatás. Hargita me-
gyében 140 önálló jogi személyiség-
gel rendelkező tanintézet működik, 
ez összesen több mint 500 oktatási 
egységet jelent. Az online tanrendre 
történő áttérés kötelezettsége akkor 
is érvényes egy-egy oktatási egység-
re, ha ott az átoltottsági arány eléri 
a 60 százalékot, de az iskolaközpont 
összes alárendelt egységében ez az 
arány 60 százalék alatt marad.

Felük nem nyithatott ki
Hargita megye: a vidéki iskolák zömében online folytatják mától
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Hargita megyében a városi tanintézetek 65,33 

százaléka, a vidékieknek viszont csak a 24,61 százaléka 

folytathatja a tanévet jelenléti oktatással mától
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Hargita megye

• A Hargita megyei tanintézeteknek kevesebb mint a felében éri el a személyzet 
átoltottsági aránya a jelenléti oktatáshoz szükséges 60 százalékot. Megyeszerte 65 
iskolába és napközibe térhettek vissza ma a kisgyerekek és a diákok, 75-ben viszont 
online tanrendben kell folytatni a tanévet. A városokban sokkal több diák tanulhat 
hagyományos formában, ugyanis a 60 százalék alatti és fölötti tanintézetek megosz-
lását illetően óriási különbség van a városi és vidéki települések között.

RMPSZ: hátrányosan megkülönböztető az átoltottsági feltétel

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető jellegűnek ítéli meg azt, 

hogy az iskolai oktatás újrakezdésének egyedüli feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági arányát határoz-

ták meg. „Annak ellenére, hogy szövetségünk a járvány legyőzésének egyedüli hatékony eszközének a védőoltás 

felvételét tartja, aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető jellegűnek ítéljük meg azt, hogy az iskolai oktatás 

újrakezdésének egyedüli feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági arányát határozták meg. Nem tartjuk a közös 

teherviselés elvének szelleméhez méltónak azt, hogy a pedagógusok csoportja az egyedüli szakmai-társadalmi 

kategória, amely esetében alkalmaznak jogi eszközöket az oltakozási kedv növelése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy 

ezzel a döntéssel elsősorban nem a beoltottsági arány növekedését váltják ki, hanem tovább mélyítik azt a szakadé-

kot, amely a pedagógusok társadalmi megbecsülése terén keletkezett a világjárvány beköszöntétől kezdődően” – ol-

vasható az RMPSZ tegnapi állásfoglalásában. Eszerint az intézkedés továbbra is a hátrányos közösségekben működő, 

főként vidéki iskolákra, illetve a napközi otthonok működésére gyakorol rendkívüli mértékben kedvezőtlen hatást, 

ahol az online oktatás megszervezésének feltételei nem biztosítottak, vagy ez az oktatási forma nem alkalmazható 

hatékonyan. Egyébként hétvégén a Tanulók Országos Tanácsa és a tanügyi szakszervezetek is tiltakozásukat fejezték 

ki az átoltottsági feltétel (kizárólagos) bevezetése ellen.




