
196 de copii admisi in clasa pregatitoare
Germana a pus probleme din nou
  
  Cea de-a doua etapa de depunere a cererilor de inscriere in clasa pregatitoare a debutat in 25 martie si
s-a incheiat in 4 aprilie, iar in acest interval 203 copii au fost inscrisi de parinti pe cele 697 locuri
disponbile in 92 de scoli. 196 de copii au fost admisi, iar batalia cea mare s-a dat, la fel ca si in prima
etapa, pe invatamantul in limba germana. O demonstreaza numarul copiilor care au optat pentru aceasta
limba materna si nu au fost admisi. Astfel, sase dintre cele sapte cereri de inscriere ramase nesolutionate
au fost pentru invatamant in limba germana. Patru cereri nesolutionate au fost depuse pentru clasa de
limba germana de la Colegiul National "O.Goga" Sibiu, unde mai erau disponbile sase locuri, iar numarul
cererilor depuse s-a ridicat la zece.
  
  Singura cerere pentru invatamant in limba romana, ramasa nesolutionata dupa a doua etapa a fost depusa
la scoala "Regina Maria" din Sibiu. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei, ISJ Sibiu trebuie
sa solutioneze, pana pe data de 18 aprilie, toate situatiile nerezolvate.
  
  
  
  Din doua clase, ramane una 
  
  Aproape 500 de locuri au ramas liberex in scolile din judetul Sibiu, dupa solutionarea cererilor de
admitere din cea de-a doua etapa. in acest context, exista unitati cu doua, trei sau patru locuri libere, dar
si scoli in care numarul locurilor disponibile se numara cu zecile, asa ca nu va exista numarul preconizat
de clase. De exemplu, la scoala Gimnaziala nr. 5 din Medias au fost prevazute doua clase cu un numar
total de 50 locuri, insa numai 10 au fost ocupate, in cea de-a doua etapa nemaiexistand nicio cerere de
inscriere pentru aceasta unitate. La scoala Gimnaziala Avrig au fost prevazute 3,75 clase cu 70 locuri, dar
numai jumatate dintre ele s-au ocupat. La scoala Gimnaziala "G. D." Agnita sunt 37 de locuri libere din
cele 56 initial prevazute, iar la Rosia, pentru invatamantul Valdorf, au optat doar 9 copii, 16 locuri fiind
libere. La nivelul municipiului Sibiu, unitatile cu cel mai mare numar de locuri neocupate sunt scoala
Gimnaziala nr. 13 - cu 15 locuri libere si scoala Gimnaziala nr.
  
  10 - cu 11 locuri libere.
  
  La nivel national, in aceasta a doua etapa, au fost introduse 8.607 de cereri, 38 de cereri fiind respinse
din cauza optiunilor insuficiente sau a lipsei de locuri, conform situatiei oficiale prezentate de Ministerul
Educatiei. in acest context, Judetul Sibiu se situeaza pe locul al doilea dupa numarul de cereri
nesolutionate: 7, fiind depasit de Prahova cu 17 cereri nesolutionate.
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