
Oficial, inscrierile la gradinite incep de la 1 iulie
Inscrierile la gradinitele de stat din Municipiul Sibiu incep cu data de 1 iunie, in mod oficial, chiar daca la
majoritatea institutiilor de acest gen parintii au depus solicitari de mult timp. In planul de scolarizare 2010
- 2011 sunt prevazute aproximativ 4700 de locuri in cele 32 de gradinite administrate de municipalitate.
  
  In fiecare an gradinitele sibiene functioneaza la capacitate maxima si de cele mai multe ori cererile
depasesc numarul total de locuri din unitatile scolare. Fiecare gradinita are un grafic dupa care se fac
aceste inscrieri, iar obligatia care le revine unitatilor de invatamant este aceea de a inscrie, in primul rand,
copiii care locuiesc in zona gradinitei respective, cei care provin din crese, dar si cei care au frati sau
surori inscrisi la unitatea respectiva de invatamant prescolar. Urmeaza ca apoi, in functie de locurile
ramase neocupate, sa ia in calcul cererile parintilor care vin din alte zone ale municipiului.
  
  Pentru un mediu propice desfasurarii activitatiilor prescolare municipalitatea a investit anul trecut in
gradinitele sibiene suma de 349.484 de lei. Au fost executate lucrari de reparatii curente, igienizari si
imprejmuriri, dar si proiectari si expertize tehnice.
  
  O investitie importanta desfasurata in cursul acestui an este gradinita noua din incinta Scolii nr.
  
  1, de pe strada Hategului finantata de la bugetul de stat.
  
  " Finalizarea acestei lucrari va duce la cresterea numarului de locuri din gradinitele sibiene si ar
imbunatati conditiile de desfasurare a invatamantului prescolar din Sibiu`, a declarat Klaus Johannis.
  
  Aceasta gradinita va avea demisol, parter si etaj si va putea gazdui 140 de copii si va avea 6 dormitoare,
o sala festiva, o bucatarie, sala de mese si cabinet medical. Valoarea investitiei este de 4.060.880 lei, din
care valoarea lucrarilor decontate pana in prezent este de 1.299.003 lei.
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