
Batut la cativa metri de paznic
Elevul Colegiului "Samuel von Brukenthal" a fost batut in curtea scolii la o aruncatura de bat de paznic si
de directorul scolii.
 Gerold Hermann, directorul Colegiului National „Samuel von Brukenthal ", se afla in scoala in
momentul in care un elev din clasa a VII-a a fost batut crunt chiar in curtea scolii. Directorul scolii spune
ca a ajuns in locul incidentului la cateva minute dupa sosirea salvarii. „Eram in scoala cand s-a petrecut
incidentul, am avut o activitate in aula ", a declarat Gerold Hermann, care a mai spus ca in scoala se afla
in acel moment si paznicul colegiului, care este platit sa asigure paza. Şi acesta se afla in interioul scolii in
momentul petrecerii incidentului si nu a vazut nimic. „Eu am fost anuntat cu cinci minute dupa incident
si salvarea sosise deja aici. Incidentul a avut loc in afara orelor si in curtea liceului care este un spatiu
public, va dati seama ca trec mii de turisti pe aici, nu putem inchide complet curtea scolii ", mai spune
Gerold Hermann. Bataia s-a petrecut miercuri seara, in data de 19 martie.

 Imediat dupa ce incidentul a aparut in presa si reprezentantii Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu s-au
aratat interesati de ce s-a intamplat, mai ales ca cele doua licee sibiene au incercat sa pastreze cazul cat
mai anonim. „Ei nu au nicio obligatie in acest sens dar trebuia sa ne anunte. Din pacate avem multe
semnale de genul acesta si din toate unitatile de invatamant, unele dintre ele ajungand chiar in justitie ", a
declarat Roberto Dietrich, inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Sibiu.
 „Legat de acest caz este in curs o ancheta aplicata de ambele unitati scolare urmand ca finalizarea ei sa
fie de competenta scolilor ", a fost si pozitia purtatorului de cuvant al Inspectoratului Şcolar Judetean
Sibiu, Dorel Baila.
 Elevul batut in curtea scolii a avut maxilarul rupt si a necesitat interventia medicilor chirurgi. Zilele
trecute acesta s-a intors la scoala.

Pagina 1 / 1


