
Incep inscrierile in gradinite
Cea mai mare parte a gradinitelor din judet fac inscrieri pentru grupa mica dupa 1 iunie, insa sunt si
unitati de invatamant unde acestea vor fi facute in cursul lunii mai. Una dintre ele este gradinita numarul
29, de pe strada Negoveanu din Sibiu. Aici, pentru micutii care vor veni in grupa mica sunt disponibile 40
de locuri, in 2 grupe. Parintii vor putea sa-si inscrie copiii pe 6 si 7 mai, iar dosarele vor fi analizate apoi
in Consiliul de Administratie, in vederea aprobarii. Directoarea gradinitei, Anisoara Şchiop, spune ca nu a
primit in avans nicio cerere de la parinti si nici nu a intocmit liste de asteptare. Potrivit acesteia, pentru ca
un micut sa fie eligibil trebuie sa aiba trei ani impliniti si sa locuiasca pe una din strazile arondate
gradinitei. Au de asemenea prioritate copiii care au frati care invata deja in gradinita. 
  
  Dosare analizate in consiliul profesoral
  
  La gradinita numarul 14, de pe strada Iezer, inscrierile pentru grupa mica vor incepe pe 2 iunie. in 15
mai, vor fi afisate locurile disponibile si actele necesare la depunerea dosarului, iar directoarea unitatii,
Ana Maria Andrei, spune ca nici aici nu s-au intocmit liste de asteptare. "S-au interesat parintii, dar i-am
asigurat ca incercam sa-i cuprindem pe toti", spune Ana Maria Andrei. 
  
  Tot in iunie se fac inscrieri si la gradinita numarul 42, din Hipodrom 3. intre 1 si 4 iunie parintii pot
depune dosarele, urmand ca fiecare dintre acestea sa fie analizat in consiliul profesoral. Lista cu copiii
admisi va fi publicata la sediul gradinitei in 15 iunie. Maria Gandila, directorul gradinitei, spune ca
parintii se intereseaza de luni bune, insa nici aici nu s-au facut liste de asteptare. 
  
  Peste 3.000 de locuri la grupa mica
  
  Ca si in anii trecuti, la inscrierile in grupa mica vor avea prioritate cei care locuiesc in imediata
apropiere a fiecarei gradinite, in primul rand, alte criterii fiind si locul de munca al parintilor in zona
unitatii de invatamant precum si faptul ca micutii mai au frati sau surori in gradinita respectiva. in
proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2010-2011, intocmit de Inspectoratul Şcolar Judetean,
in gradinitele din judet sunt 14.693 de locuri din care 3.269 pentru grupa mica, aceasta din urma cifra
fiind avansata de catre gradinite.
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