
Anul scolar poate incepe linistit
Situatia unitatilor scolare, a manualelor si a cadrelor didactice in prag de an scolar a fost prezentata joi in
cadrul sedintei Colegiului Prefectural, de catre Ştefan Firu, raportul Inspectoratului Şcolar al Judetului
Sibiu aratand ca in acest an scolile din judet sunt mai bine pregatite pentru inceperea cursurilor decat in
toamna lui 2012, cand 61 de unitati scolare din Sibiu nu detineau autorizatie sanitara de functionare.
Chiar daca situatia se va modifica in bine pentru 14 din cele 21 de scoli, potrivit lui Lucian Blagutiu,
reprezentant al Directiei de Sanatate Publica, sapte scoli din judet nu vor obtine acest document intrucat
functioneaza in cladiri retrocedate. 
  
  Din punctul de vedere al inspectorilor de la DSP, unele dintre cele mai importante aspecte sunt
asigurarea apei potabile in scoli si transferarea grupurilor sanitare din exteriorul, in interiorul unitatilor de
invatamant, acolo unde nu exista retea de apa urmand sa fie instalate dozatoare. in acest sens, Ştefan Firu
a subliniat ca I~J va monitoriza printr-o comisie toate aceste probleme. "Am numit o comisie care
urmeaza sa monitorizeze masura in care se introduc apa si canalizarea in scolile in care acestea nu
exista", a declarat Ştefan Firu subliniind ca Inspectoratul mai are in vedere schimbarea geamurilor vechi
cu ferestre de termopan si izolarea termica a cladirilor. Dincolo de toate aceste aspecte, inspectorul scolar
general considera ca situatia scolilor din judetul Sibiu este foarte buna. 
  
  
  
  92% dintre elevii de clasa a VIII-a continua studiile
  
  Concluziile raportului prezentat ieri au fost trase in urma verificarilor efectuate de inspectorii scolari ai
I.Ş.J. Sibiu, in perioada 20 august -10 septembrie, cu privire la stadiul pregatirii unitatilor scolare din
invatamantul preuniversitar de stat pentru deschiderea anului scolar 2013 - 2014. Potrivit raportului, pana
acum a fost acoperit 93,4% din necesarul de manuale gratuite necesare in invatamantul obligatoriu, in
zilele urmatoare I~J Sibiu si scolile urmand sa primeasca restul de 6,6% de manualele. Tot in curs de
achizitionare se afla si rechizitele care vor fi impartite elevilor cu o situatie materiala precara, clasele
pregatitoare fiind dotate deja cu mobilierul suplimentar necesar.
  
  O alta problema mentionata in raportul I~J are in vedere situatia absolventilor de clasa a VIII-a. Conform
raportului prezentat de I~J, 92% dintre acestia s-au inscris in invatamantul scolar liceal sau profesional.
Din pacate, din totalul de 3638 absolventi de clasa a VIII-a, in jur de 152 de elevi ai promotiei 2012-2013
nu si-au aratat disponibilitatea de a-si continua studiile, nefiind, pana in acest moment, inscrisi in
^nvatamantul liceal sau profesional. Acesti elevi provin si din Şcolile gimnaziale Rosia, Buzd, Brateiu,
Hoghilag, Marpod sau Zlagna, Ştefan Firu dand asigurari ca personalul I.Ş.J. Sibiu monitorizeaza si
verifica in fiecare unitate scolara situatia acestor elevi pentru a afla cauzele ce au determinat abandonul
scolar.
  
  Fara violenta in scoli
  
  
  
  Situatia cadrelor didactice si problema sigurantei in scoli sunt alte doua aspecte cuprinse in raportul
intocmit de IŞJ Sibiu, inspectorul scolar general dand asigurari ca pana la inceperea anului scolar toate
locurile libere, acolo unde ele exista, vor fi acoperite. "in anul scolar 2013 -2014 din totalul celor 4960
cadre didactice, 3568 norme sunt ocupate de catre cadre didactice titulare, iar 1392 norme vor fi ocupate
de cadre didactice suplinitoare si pensionate. Din totalul posturilor, vacante la aceast[ data sunt 292 de
fractiuni de norma. in situatia ^n care, pana la data de 16.09.2013, aceste posturi nu vor fi ocupate cu
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personal didactic calificat, se va proceda la organizarea concursurilor in unitatile scolare ramase cu
deficit de cadre didactice, in vederea ocuparii acestora", se arata in raport. Totodata, la decizia Institutiei
Prefectului s-a hotarat constituirea grupului de lucru care va intocmi si va implementa "Planul teritorial
comun de actiune pentru siguranta in scoli,, 2013-2014.
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