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modern. Și, mai ales, în 
siguranță.

Toate instituțiile 
de învățământ din 
comună, pregătite 
să-și primească 
copiii

”Proiectul privind 
construirea unei grădinițe 
cu program prelungit a 
fost inițiat în anul 2018, 
data începerii construcției 
fiind 3 aprilie 2018. La 
acel moment, s-a eliberat 
autorizația de construcție, 
iar  data de finalizare a 
grădiniței a fost 11 au-
gust 2020. În aceste 
condiții, grădinița cu pro-
gram prelungit a fost da-
tă în funcțiune în data de 
15 septembrie 2020, mo-
ment când, chiar dacă ne 
aflam în perioada pan-
demiei, s-a învățat totuși 
în acest spațiu, aproxi-
mativ o lună și jumăta-
te. La momentul respec-
tiv, din cauza pandemi-
ei, grădinița nu a putut 
funcționa cu programul 
prelungit, în cadrul căru-
ia copiii ar fi trebuit să ia 
masa în grădiniță și să se 
odihnească, iar acest lu-
cru probabil că va fi po-
sibil din 15 septembrie 
2021”, ne-a declarat pri-
marul comunei Ciolpani, 
Cristian Bogdan Călin. 
Vorbind despre momen-
tul actual, edilul ne-a pre-
cizat că, potrivit hotărâ-
rii Guvernului de începe-
re a școlii de la data de 
8 septembrie, grădinița 
cu program prelungit, ca 
de altfel toate unitățile de 
învățământ din comună, a 

fost pregătită pentru re-
luarea cursurilor. ”Toa-
te unitățile de învățământ 
din localitate au fost pre-
gătite pentru începerea 
cursurilor, luni, 8 februa-
rie 2021. În sensul aces-
ta, au fost igienizate, s-au 
făcut nebulizări, microbu-
zele școlare au fost dezin-
fectate și pregătite, cu ve-
rificări tehnice. Sperăm să 
nu existe probleme”, ne-a 
declarat primarul.

Grădinița cu 
program prelungit, 
o necesitate 

În privința necesității 
care a condus la realiza-
rea noii grădinițe, trebu-
ie menționat că comu-
na Ciolpani este compu-
să din patru sate, respec-
tiv Ciolpani, Țigănești, Iz-
vorani și Piscu. În fiecare 
sat, există o secție școlară 
cu o grădiniță, dar capa-
citatea acestor unități de 
învățământ preșcolar este 
redusă, iar programul es-
te unul normal. 

Pentru că satul Ciol-
pani este cel mai mare și 
având o suprafață gene-
roasă de teren în  curtea 
școlii, a fost creat un cam-
pus școlar, format din 
școală, cu o suprafață de 
2.400 metri pătrați, cu 12 
săli de curs și laboratoa-
re, dar și această grădiniță 
nouă, cu capacitatea de 
120 de locuri. Din campus 
mai fac parte și două cor-
puri de clădire în care își 
desfășoară activitatea cla-
sele primare. ”Așadar, prac-
tic este foarte bine struc-
turat sistemul educațional 
la noi în comună. Totoda-

tă, în această incintă se lu-
crează, cu termen de pre-
dare 15 mai 2021, la o sală 
de sport olimpică cu tribu-
ne, cu o suprafață de 2.000 
metri pătrați,  cu o capaci-
tate de 180 de locuri”, a 
precizat edilul.

Un spațiu modern 
și sigur pentru 
preșcolari

Grădinița cu program 
prelungit dispune de pa-
tru săli de clasă, în ca-
drul cărora copiii pot dor-
mi datorită pătuțurilor ca-
re se rabatează. ”Există, 
de asemenea, o sală de 
mese în care pot mân-

ca toți copiii, mai puțin în 
această perioadă în ca-
re respectăm regulile im-
puse de pandemie. De 
asemenea, în clădire mai 
există trei birouri, o ca-
meră tehnică, o bucătă-
rie complet utilată, un ca-
binet medical, patru ves-
tiare, un izolator, un hol, 
patru grupuri sanitare co-
pii, patru grupuri sanitare 
pentru personalul care va 
deservi grădinița. Fiecare 
sală de curs are grup sa-
nitar special creat pentru 
ca astfel să nu existe ris-
curi. Mai mult, fiecare cla-
să va avea, în zona ieșirii 
de siguranță din fața 
grădiniței, câte un loc de 

joacă creat special pen-
tru vârsta grupei respec-
tive”, ne-a menționat pri-
marul comunei Ciolpani. 
Grădinița a fost foarte bi-
ne primită de locuitorii co-
munei, care simțeau de 
mulți ani lipsa unui astfel 
de spațiu, o dovadă fiind 
faptul că la deschidere, în 
septembrie 2020, la noua 
grădiniță au venit aproxi-
mativ 100 de copii.

Transportul școlar, 
adaptat noilor 
condiții

Pentru  buna 
funcționare a grădiniței, 
va mai fi nevoie de asigu-
rarea unui număr cores-
punzător de angajați. ”În 
prezent, în comună, avem 
aproximativ 40 de cadre 
didactice care deservesc 
toate unitățile școlare. Da-
că ar fi să vorbim despre 
o carență a personalului, 
aceasta ar fi în privința 
personalului auxiliar care 
ar trebui să deservească 
grădinița cu program pre-
lungit. Este vorba despre 
îngrijitorii care ar trebui 
să se ocupe de copii. În 
acest moment funcționăm 
cu două femei de servi-
ciu. Momentan este sufi-
cient, neavând program 
prelungit, dar când vom 
avea programul prelun-
git va fi obligatoriu ca fie-
care clasă să funcționeze 
cu o persoană care să su-
pravegheze copiii”, a spus 
primarul.

În comună există, de 
asemenea, două micro-
buze școlare care asigu-
ră transportul copiilor din 
celelalte sate. ”Distanțele 

sunt de mari și ar fi foarte 
dificil să vină cu mijloace 
proprii. Pe distanțe ce se 
întind pe o lungime între 5 
și 8 km între școală și ca-
să. Deși în momentele de 
pandemie este foarte difi-
cil să asigurăm transpor-
tul corespunzător, deoare-
ce din cauza distanțării nu 
putem merge cu autobu-
zele la capacitate maximă, 
microbuzele au fost orga-
nizate să facă mai multe 
drumuri. Reușim să adu-
cem toți copiii. Ne vom 
plia pe toate normativele 
de aplicare. Sunt decalați 
timpii de transport, adică 
s-a modificat un pic ora-
rul, în sensul în care nu 
pot începe toate cursurile 
la orele 8-8.30, ca atunci 
când transportul era efec-
tuat în aproximativ 2 ore. 
Prima cursă pleca la apro-
ximativ 6.45 și se termina 
la 8.30. Acum timpul s-a 
mărit spre 9.30. Totodată, 
și la plecare, lucrurile sunt 
la fel, ultima tură de co-
pii ajunge acasă la 15.30-
16.00. În școală se învață 
într-un singur schimb, de-
ocamdată. Probabil că în-
cepând de la anul, oda-
tă cu terminarea sălii de 
sport, vom crea în cadrul 
școlii și prima clasă de li-
ceu, intenția noastră fiind 
să creăm un parteneriat cu 
Comitetul Olimpic Român 
pentru a ne adresa inclusiv 
copiilor din localitate ca-
re vor să își continue stu-
diile și să rămână în Ciol-
pani, cu profil sportiv. Și 
atunci, probabil se va trece 
la cel de-al doilea schimb 
pentru cei de la liceu, care 
vor studia după-amiaza”, a 
conchis primarul.

Pornind de la 
principiul potrivit 
căruia viitorul 
Ilfovului depinde 
de viitorii ilfoveni, 
educația a fost, este 
și va fi prioritatea 
Consiliului 
Județean Ilfov, dar 
și a primăriilor și 
coansiliilor locale. 
În cazul de față, 
vorbim despre 
comuna Ciolpani, 
care se poate lăuda, 
începând cu acest an 
școlar, cu una dintre 
cele mai moderne 
grădinițe cu program 
prelungit din județ 
sau poate chiar din 
țară. 

Cristina NedelCu
Cei mai importanți 

ani pentru formarea unui 
om sunt cei petrecuți 
la grădiniță și în clase-
le primare. Așa spun 
specialiștii. Acesta es-
te motivul pentru ca-
re autoritățile din Ilfov 
tratează cu foarte ma-

re seriozitate procesul de 
învățământ și au proiecte 
ample ce presupun con-
struirea de la zero, reno-
varea sau extinderea unor 
noi spații de învățământ 
în județ. 

Primăria și Consiliul 
Local Ciolpani, cu sprijinul 

Consiliului Județean Ilfov, 
a construit o grădiniță cu 
program prelungit cu o 
capacitate de 120 de lo-
curi și o suprafață de 
1.000 de metri pătrați, ce 
dispune de toate dotări-
le necesare unei instituții 
moderne de învățământ 

preșcolar: săli de clasă, 
grupuri sanitare pentru fi-
ecare clasă în parte (pen-
tru fete și pentru băieți), 
cabinet medical, sală de 
mese, spații administra-
tive etc. Sălile de clasă 
sunt mobilate modern, 
cu mese, scaune, dula-

puri și pătuțuri, dar și cu 
tehnologia specifică. CJI a 
mai investit până acum în 
grădinițe cu program pre-
lungit, în mai multe zone 
ale județului precum Bra-
gadiru, Ciorogârla, Cor-
beanca, Mogoșoaia sau 
Ștefănești. Grădinița din 

Ciolpani a fost constru-
ită printr-un parteneriat 
între Consiliul Local Ciol-
pani și Consiliul Județean 
Ilfov, finanțarea fiind asi-
gurată prin asociere, 
contribuția CL Ciolpani a 
fost 20%, restul fiind asi-
gurat de CJI, care a alocat 
suma de 2.718.779 lei. 
Recepția finală s-a făcut 
cu Inspectoratul de Stat 
în Construcții și, fiind vor-
ba despre o construcție 
nouă, este respectat re-
gulamentul ISU, ISCIR de 
siguranță, monitorizare 
video etc.

Primarul comunei 
Ciolpani, Cristian Bogdan 
Călin, ne-a declarat că 
educația constituie o prio-
ritate pentru administrație 
și, în consecință, proiecte-
le Consiliului Local tratea-
ză cu foarte mare serio-
zitate susținerea acestui 
domeniu extrem de im-
portant. Acesta este mo-
tivul pentru care Primă-
ria Ciolpani este preo-
cupată de renovarea și 
modernizarea spațiilor 
de învățământ existen-
te, extinderea acesto-
ra, dar și de construirea 
unor spații noi dotate cu 
toate cele necesare pen-
tru un învățământ cât mai 

actualitateactualitate actualitateactualitate

Grădiniţă modernă cu program 
prelungit, la Ciolpani, pentru 120 de copii
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