
Inca o saptamana de vacanta
Ecaterina Andronescu a spus ca decizia de prelungire a vacantei de vara a venit in urma numeroaselor
solicitari sosite din partea parintilor, precizand, totodata, ca amanarea inceperi anului scolar va oferi o
saptamana in plus pentru pregatirea unitatilor de invatamant, inculsiv pentru rezolvarea tuturor
problemelor legate de clasa pregatitoare, introdusa in premiera in ciclul primar.
  
  Anul scolar 2012-2013 ar fi trebuit sa inceapa, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei, la
10 septembrie, cu primul semestru programat pana in 21 decembrie. in perioada 29 octombrie - 4
noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar vor fi in vacanta,
iar vacanta de iarna va fi in intervalul 22 decembrie - 13 ianuarie.
  
  Semestrul al doilea va incepe la 14 ianuarie si va dura pana in 21 iunie, fiind intrerupt de vacanta de
primavara, in perioada 6 aprilie - 21 aprilie.
  
  Sibiu: 28 de unitati de invatamant, fara autorizatie sanitara
  
  Potrivit unui raport al inspectorului scolar general, Ştefan Firu, inaintat Prefecturii Sibiu, pana acum, un
numar de 28 de unitati de invatamant din totalul de 339 nu au primit autorizatie sanitara de functionare.
Potrivit raportului, insa, autorizatiile sanitare sunt valabile un an de la data emiterii lor, iar directorii
unitatilor scolare solicita aceste autorizatii pe tot parcursul anului. 
  
  in conformitate cu metodologia privind fundamentarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2012
-2013 in judetul Sibiu, in vederea eficientizarii costurilor, au fost transformate 4 unitati cu personalitate
juridica in structuri. Astfel, Gradinita cu program prelungit Dumbraveni a devenit structura la Grupul
Şcolar Agricol "T. Cipariu " Dumbraveni, iar Gradinita Iacobeni a devenit structura la Grupul Şcolar
Economic Iacobeni. De asemenea, Cluburile elevilor din Avrig si Agnita au devenit si ele structuri ale
Palatului Copiilor din Sibiu. De asemenea, potrivit inspectorului scolar general al Inspectoratului Şcolar
Judetean Sibiu, au fost desfiintate structurile Gradinitei nr. 28 Sibiu, respectiv Gradinita nr. 1 si Gradinita
nr. 10 Sibiu; dar si nivelul prescolar de la scolile din Nou Sasesc si Floresti; precum si structura cu clasele
I-IV Ilimbav de la Şcoala cu clasele I-VIII Marpod. 
  
  Peste 2.700 de copii incep clasa pregatitoare la Sibiu
  
  Au fost aprobate pentru clasa pregatitoare 217 clase, unde vor lucra 217 cadre didactice. Pana acum a
fost deja achizitionat mobilierul specific nivelului de dezvoltare fizica si psihosomatica al copiilor si au
fost amenajate grupuri sanitare corespunzatoare standardelor de calitate. 
  
  Anul acesta, in Sibiu incep clasa pregatitoare 2.776 copii.
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