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Educația, ca și sănă-
tatea, reprezintă un do-
meniu care nu dispune 
de resurse suficiente nici-
odată. Nevoile sunt per-
manente și extrem de 
mari. Dar pentru cei ca-
re înțeleg importanța 
acestor structuri în viața 
comunității, rezultatele 
sunt spectaculoase. Când 
ai spații de învățămât mo-
derne, sigure, și copiii au 
unde să meargă cu plă-
cere la școală, iar părinții 
pot sta liniștiți că micuții 
lor, nu doar că învață ast-
fel mai bine, dar sunt și 
la adăpost de primejdii, 
nu este greu să observi 
că întreaga comunitate 
înflorește. 

Primarul comunei 
Ștefăneștii de Jos, Ionel 
Robert Ștefan, investește 
în educație cu intensita-
te maximă, profitând de 
toate resursele pe care le 
are la dispoziție în acest 
sens. 

Ștefăneștii de Jos 
dispune în prezent de 
două grădinițe cu pro-
gram normal și două 
școli, în fapt un corp pen-
tru învățământul primar, 
și un alt spațiu unde își 
desfășoară cursurile ele-
vii din învățământul gim-
nazial. 

Primarul, sprijinit de 
echipa sa și de Consiliul 
Local, dar și de Consiliul 
Județean, cu care au fost 
și sunt în derulare proiec-
te prin asociere, și-a pro-
pus să pună la punct toa-
te unitățile de învățământ 
ale comunei. Mai mult, să 
crească numărul spațiilor 
destinate copiilor. 

Practic, începând cu 
anul școlar 2020 – 2021, 
copiii comunei vor avea 
la dispoziție grădinițe 
și școli la un nivel euro-
pean, așa cum este nor-
mal pentru o localitate 
aflată la doi pași de Capi-
tala țării. 

Grădinița 
cu program 
prelungit, aproape 
gata

Prima grădiniță cu 
program prelungit din 
comuna Ștefănești, si-
tuată în str. Făgăraș, es-
te executată în proporție 
de 90%, adică mai sunt 
de finalizat  finisajele in-
te rioare și  dotările. Gră-
dinița este construită de 
la zero și va fi funcțională 
din toamnă, cu trei gru-
pe a câte 20 de copii. 
Grădinița va dispune de 
un loc de joacă, spații 
de parcare și, foarte im-
portant, va avea cele mai 
moderne materiale și sis-
teme de siguranță contra 
incendiilor.  

Grădinița cu orar pre-
lungit s-a realizat pe un 
teren de 1.697 mp, aflat 
la dispoziția primăriei pe 
strada Făgăraș. Investiția 
a fost întârziată de fap-
tul că, în proiectul inițial, 
întocmit în timpul fostei 
administrații, suprafața 
clădirii depășea suprafața 
terenului și, prin urma-
re, a fost necesară mo-
dificarea proiectului, iar 
licitația a durat 6-7 luni 
de zile. Grădinița va avea 
trei săli de curs, fiecare 
cu propriul său dormitor, 

și o sală multifuncțională. 
Întreaga suprafață con-
struită va avea 484 mp, 
suprafața desfășurată – 
892 mp, iar finanțarea 
a fost asigurată  printr-o 
asociere cu Consiliul 
Județean Ilfov. 

În prezent, mai func-
ționează două grădinițe 
cu program normal în 
str. Dudului și în str. Zori-
lor, care deservesc 100 de 
copii. Primarul Ionel Ro-
bert Ștefan spune că ast-
fel se va acoperi necesa-
rul prezent din localitate, 
dar pentru că populația 
este în creștere, în spe-
cial tineri, are în vede-
re realizarea a încă do-
uă grădinițe cu program 
prelungit, una în locul 
celei ce funcționează în 
prezent în str. Zorilor, iar 
cea de a doua în Cartie-
rul Nou.  

”Ne-am orientat că-
tre acel loc pentru că sunt 
foarte mulți tineri, cu copii 
și există multe solicitări din 
partea cetățenilor. Cred că 
ar fi binevenită și o creșă, 
așadar dacă vor fi cerințe 
vom lua în calcul și dezvol-
tarea unui astfel de pro-
iect”, ne-a spus primarul. 

Reamintim că 
grădinița cu program nor-
mal din str. Dudului a fost 
reabilitată în totalitate 
termic, cu acoperiș nou, a 
fost creat un loc de joacă 
cu covor de tartan,  cât și 
locuri de parcare.

În privința învăță-
mân tului primar și gim-
nazial, Școala gimnazia-
lă nr. 1 din Ștefănești cu 
clasele 0 – VIII are două 
corpuri, Corp A – Școala 
Mare, cu clasele V-VIII și 
corp B – Școala Mică cu 
clasele 0 – IV. Ambele vor 
intra într-un amplu pro-
ces de modernizare, me-
nit să ofere cele mai bu-
ne condiții de studiu atât 
elevilor, cât și cadrelor di-
dactice.

Reabilitarea 
școlilor, proiect 
ambițios, dar 
realizabil

La Școala Mică din 
șos. Ștefănești nr. 130 
s-a încheiat contractul 
de modernizare, pentru 
clasele 0-IV, ceea ce în-
seamnă efectuarea lucră-
rilor de finisaje, interior și 
exterior, reabilitare termi-
că, schimbarea ferestre-
lor, a ușilor, acoperiș nou. 
În circa o lună și jumăta-
te, lucrările vor începe. 

Într-o primă fază, lucrări-
le vor fi executate pe ex-
terior, pentru a nu afecta 
procesul de învățământ, 
urmând ca în vacanța de 
vară să se lucreze pe in-
terior. Și curtea va fi ame-
najată, precum și sala de 
sport, care va fi izola-
tă fonic deoarece este o 
sală foarte înaltă și cu o 
rezonanță greu de supor-
tat și gestionat.  

„Modernizarea Școlii 
Mici va consta în reabili-
tarea termică, se va re-
face partea de înveli-
tori, precum și în lucrări 
interioare la structură, 
hidroizolație, schimbarea 
geamurilor termopan, se 
va monta gresie și faianță 
noi și un sistem de alar-
mare în caz de incendiu, 
se va efectua reabilita-
rea instalațiilor electrice 
și sanitare, precum și în 
achiziționarea de mobili-
er și dotări noi”, a preci-
zat primarul.

Școala Mare, 
supraetajată

Școala Mare, cu cla-
sele V – VIII, își va schim-
ba complet aspectul. La 
Școala Mare, cea mai im-
portantă lucrare o repre-
zintă supraetajarea, prin 
construirea a încă unui ni-
vel, pentru suplimentarea 
numărului de clase. Pen-
tru aceasta s-a luat în cal-
cul chiar relocarea copi-
ilor, deoarece proiectul 
de modernizare presupu-
ne supraetajarea clădirii, 
ceea ce implică și lucrări 
de consolidare a structurii 
de rezistență și construi-
rea unor scări de acces, 
refacerea învelitorii, re-
facerea instalațiilor elec-
trice, sanitare și termi-

ce. Se vor construi ram-
pe speciale pentru elevii 
cu dizabilități, se va rea-
liza o nouă împrejmuire a 
unității de învățământ, se 
vor aduce dotări noi pen-
tru laboratoarele de spe-
cialitate și cel de informa-
tică. Pentru autorizarea 
ISU, se vor monta senzori 
de fum și hidranți interiori 
și exteriori. 

”Cel mai probabil tre-
buie găsită o soluție de 
relocare a elevilor pen-
tru a putea începe lucră-
rile din acest an școlar. 
Școala Mare va avea și 
dotare completă. Vor fi 
laboratoare noi de biolo-
gie, geografie și istorie, 
o sală de muzică, o sa-
lă de informatică, o bi-
bliotecă și patru clase se 
vor adăuga celor opt de-
ja existente. Vom mai 
avea un cabinet medi-
cal și un cabinet de psi-
hologie. Avem un cabinet 
medical la Școala Mică, 
dar ne trebuie și aici. Nu 
există sală de sport, dar 
intenționăm să construim 
lângă Școala Mare o sa-
lă de sport cu o suprafață 
utilă de 750 mp, adică o 
sală multifuncțională pen-
tru activitățile sportive și 
chiar pentru serbări. Se 
poate juca la parametri 
normali handbal sau bas-
chet. Noi ne-am dori o sa-
lă mai mare, dar din pă-
cate nu avem spațiu”, ne-
a explicat edilul, reiterând 
că astfel, practic toți copi-
ii din comunitate vor avea 
din noul an școlar clădiri 
noi, moderne, igienizate, 
în grădinițe și școli, dotate 
și cu cabinete medicale.

Vorbind despre per-
for manțele școlare și ne-
voile semnalate de pă rinți, 
primarul a precizat că exis-

tă intenția și pentru reali-
zarea unui afterschool la 
școala  Cartierului Cosmo-
polis, unde  este în curs de 
finalizare o școală modula-
ră, care va intra în adminis-
trarea Primăriei Ștefăneștii 
de Jos. ”Școala cu clasele 
0-IV este aproape finaliza-
tă, dar din păcate trebuie 
relocată pentru că cei de 
Distrigaz au spus că ar fi 
prea aproape de conducta 
de gaze din zonă și ridică 
probleme din punctul de 
vedere al specialiștilor în 
privința siguranței. Școala 
a fost construită de Car-
tierul Cosmopolis, dar va 
fi în administrația primă-
riei și a Consiliului Local 
Ștefănești”, a spus prima-
rul.

La început de an 
școlar, toți elevii 
primesc ghiozdane 
echipate complet

 Preocupările pen-
tru viața cât mai bună a 
școlarilor nu se opresc 
aici.  La începutul fiecă-
rui an școlar, cei apro-

ximativ 750 de copii din 
grădinițe și școli primesc 
ghiozdane complet echi-
pate. După votarea buge-
tului, există intenția de a 
da și burse de studiu co-
piilor cu rezultate foarte 
bune la învățătură. Cuan-
tumul burselor și modul 
în care vor fi alocate va 
fi discutat în Consiliul Lo-
cal. În acest sens, a fost 
luată în calcul și aplica-
rea unui proiect care mai 
funcționează în alte zone 
ale județului, sau chiar 
în țară: elevul cu 10 no-
te de 10 ar putea primi 
o excursie la mare sau la 
munte, la alegere. Aceas-
ta se pare că este o me-
todă eficientă prin care 
copiii pot fi stimulați să 
vină la școală să învețe. 
Mai ales că școala se 
gândește și la activitățile 
extrașcolare concretiza-
te prin excursii la Ceta-
tea Râșnov și la Dino Parc 
cu elevii, activități sporti-
ve, precum tenis de ma-
să sau campionat intern 
de fotbal la școală, cât și 
activități culturale. 

Să nu uităm ziua de 
1 iunie, un adevărat ma-
raton al distracției și ca-
dourilor pentru cei mi-
ci, care anul acesta es-
te pregătit încă de acum 
pentru a treia ediție. Da-
că anul trecut a însemnat 
aproximativ 400 de cado-
uri și pentru băieți și pen-
tru fete, pe categorii de 
vârstă, vă dați seama că 
administrația comunei  se 
pregătește temienic ca, la 
cea de-a treia ediție a Zi-
lei Copilului, să ofere un 
spectacol și mai frumos, 
presărat cu numeroase 
surprize și cadouri.

”Atenția pentru copii 
este prioritară. De anul 
trecut, s-a alocat bu-
get separat pentru con-
sumabile: hârtie, cretă, 
soluții de igienizare, adi-
că toate necesități de la 
clasă. Astfel, în unitățile 
școlare din Ștefănești nu 
este nevoie de fondul cla-
sei. Profesorii nu apelea-
ză la părinți pentru ne-
cesarul la clasă, care la 
multe școli este susținut 
din afara școlii. Nu exis-
tă motiv pentru fondul 
clasei, deoarece primă-
ria susține toate cheltuie-
lile. Practic, copiii au tot 
ce le trebuie și nu au mo-
tiv să nu vină la școală”, a 
subliniat edilul, precizând 
că, în plus, fiecare clasă 
de la ambele școli a fost 
dotată cu laptop și video 
proiector și este în lucru 
un proiect ce presupune 
achiziționarea unor table 
interactive și a unor im-
primante. 

Reamintim că Ște-
făneștii au de curând și 
un parc pentru copii ce 
respectă standardele de 
siguranță iar suprafața 
este acoperită cu tartan, 
unde cei mici se pot dis-
tra de minune.

Primarul Ionel Robert Ștefan pregătește grădinițe și școli europene pentru comunitatea sa

Infrastructura şcolară, prioritară pentru 
administraţia  comunei  Ştefăneştii de Jos 
Combaterea abandonului școlar și oferirea 
de șanse egale la educație pentru toți copiii 
de a frecventa grădinița și școala reprezintă 
obiective prioritare pentru administrația 
comunei Ștefăneștii de Jos. Nu este o 
noutate faptul că în prezent educația este 
un domeniu vulnerabil, mai ales în zonele 
rurale, iar statisticile demonstrează că elevii 
din învățământul primar și gimnazial părăsesc 
școala, cel mai adesea, din cauza sărăciei, a 
condițiilor oferite în instituțiile de învățământ 
și a costurilor ascunse ale educației. Primarul 
Ionel Robert Ștefan a știut foarte bine cu 
ce se confruntă în momentul preluării 
mandatului, alături de echipa sa, dar tocmai 
acest lucru l-a ambiționat să schimbe situația 
în zona de învățământ a comunei. Chiar 
dacă nu avut mult timp la dispoziție, se pare 
că lucrurile se mișcă de la o zi la alta, prind 
contur și pot fi cuantificate. 

Cristina NedelCu

Silviu Fota, administratorul școlilor, ne-a 
surprins în vizită, vineri, prin unitățile de 
învățământ și ne-a anunțat că era în plină 
derulare pregătire acțiunii de dezinsecție 
în toate corpurile de clădire din grădinițe 
și școli. ”Folosim substanțe agreate 
de Ministerul Sănătății, deci nu sunt 
pericole. Vrem să facem și o campanie 
de informare, pentru că absenteismul 
a crescut și sperăm să îi înștiințăm pe 
oameni să își aducă copiii cu încredere 
la școli, pentru că au făcut tot ce ține de 
prevenirea virozelor și a altor afecțiuni de 
sezon. Am primit din partea primăriei spirt, 
dezinfectanți, deci avem tot ce ne trebuie”, 

a spus administrator școlar. La rândul 
său, primarul a precizat că reprezentanții 
primăriei comunică foarte eficient cu cei 
ai școlii. ”În plus, noi nu facem niciodată 
rabat când vine vorba de lucruri de 
calitate, substanțe sau aparate pentru 
locuri de joacă agreate de UE, destinate 
copiilor. Deci nu facem rabat la calitate, 
pentru că pornim de la premisa că dacă 
trebuie să facem un lucru, acesta trebuie 
să fie foarte bun. Se face și verificarea 
zilnică a copiilor, datorită unui contract 
încheiat cu o clinică medicală, astfel că, 
zilnic, copiii sunt verificați de asistente în 
privința stării de sănătate și a igienei.

Ultima oră

Primarul Robert Ștefan 
urmărește lucrările de la noua 
grădiniță

Școala Mare va fi 
extinsă cu un etaj

Panouri solare, pe 
acoperișul noii grădinițe

Grădinița din Crețuleasca 
a fost reabilitată și s-a 

amenajat un loc de joacă 
pentru copii

Școala Mică va intra și 
ea în reabilitare
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