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În acest sens, a fost 
supus dezbaterii publi-
ce, un proiect de hotărâ-
re, în vederea aprobării de 
către Consiliul Local, do-
cumentul fiind întocmit în 
baza unui raport de speci-
alitate al Compartimentu-
lui Educație și al Direcției 
de Asistență Socială din 
cadrul Primăriei Popești-
Leordeni. S-a propus acor-
darea unui număr de 300 
de pachete cu o valoa-
rea de maxim 100 lei/pa-
chet.  Decizia CL ar urma 
să fie ”dusă la îndeplinire 
de către primarul orașului 
Popești-Leordeni, prin Ser-
viciul Educație, Cultură și 
Protecție Civilă, Direcția de 
Asistență Socială, Serviciul 
Achiziții Publice și Investiții 
Locale, Serviciul Financiar 
Buget și de către directorii 
școlilor implicate (Școala 
Gimnazială «Ioan Bădes-
cu», Școala Gimnazială Nr. 
3 și Liceul Teoretic «Ra-
du Popescu»)”, se arată în 
documentul supus dezba-
terii publice pe site-ul Pri-
măriei. 

Potrivit Raportului de 
specialitate, ”dată fiind 
situația generată la nivel 
mondial de pandemia de 
COVID-19, ce a condus 
la anularea evenimentu-
lui ”Ziua copilului”, din da-
ta de 1 iunie, care adu-
cea zâmbetul pe buzele 
a numeroși copii din oraș, 
Primăria orașului Popești 
- Leordeni își propune să 
aducă bucurie în sufletele 

copiilor care pășesc în pri-
ma zi de școală a vieții lor, 
prin acordarea unui pa-
chet cu rechizite și cărți”. 
”Așadar, bugetul inițial 
alocat pentru evenimentul 
”Ziua copilului” va fi folo-
sit pentru achiziționarea 
acestor pachete cu rechi-
zite școlare și cărți, pen-
tru toți elevii din clase-
le pregătitoare”, ne-a de-
clarat în exclusivitate, Alin 
Todireanu, administrator 
public al orașului.

”Ca țară membră a 
Uniunii Europene, trebu-
ie să acordăm educației 
șansa de a se menține la 
un nivel european și de a 
încuraja copiii să mear-
gă la școală. Acest pro-
gram are ca scop sti-
mularea accesului copii-
lor la educație, preveni-
rea abandonului școlar și 
totodată reprezintă și un 
sprijin acordat familiilor, în 
vederea diminuării efortu-
lui financiar depus pentru 
asigurarea celor necesa-
re înscrierii copiilor la cur-
surile școlare”, se arată în 
proiectul de hotărâre. 

Specialiștii au con-
siderat că pentru a nu 
se crea o situație de dis-
criminare a copiilor es-
te necesar ca acordarea 
pachetului de cărți și re-
chizite să se facă pentru 
toți copiii înscriși în clasa 
pregătitoare, anul școlar 
2021 - 2022, în unitățile 
de învățământ de stat din 
orașul Popești - Leordeni.

”Primul pas, 
primul stimul, 
în care copilul ia 
contact cu școala”

În urma discuțiilor 
purtate cu reprezentanții 
unităților de învățământ 
de stat din orașul Popești 
- Leordeni (Liceul Teoretic 
«Radu Popescu», Școala 
Gimnazială «Ioan Bădes-
cu» și Școala Gimnazia-
lă nr. 3), se estimează un 
număr maxim de 300 de 
elevi pentru clasa pregăti-
toare care vor fi înscriși în 
anul școlar 2021-2022. Pa-
chetul ar urma să conțină: 
2 cărți de povești, o car-
te de colorat, un caiet de 
activități pentru clasa pre-
gătitoare, un caiet tip 1 de 
24 de file, un caiet de ma-
tematică, un penar echi-
pat cu pix, creion, radie-
ră, creioane colorate, ri-
glă, ascuțitoare, acuare-
le, etichete școlare. ”Es-
te un proiect comun cu 
Asistența Socială, pentru 
că avem și o componentă 
socială conform legii, care 
obligă administrația locală 
sau centrală să sprijine fa-
milia și să susțină dezvol-
tarea copilului în bani sau 
prin obiecte. Vorbim des-

pre primul pas, primul sti-
mul, în care copilul ia con-
tact cu școala. Școala es-
te diferită de grădiniță și 
atunci, acest proiect al 
nostru vine să îl încălzeas-
că, să vadă că atunci când 
mergea la grădiniță se juca 
cu tot felul de obiecte, iar 
la școală primește rechizi-

te și îl familiarizăm cu ea. 
Acesta este sensul proiec-
tului. Este o idee preluată, 
folosită la nivel național, 
binevenită pentru a stimu-
la părinții să trimită co piii 
la școală. Noi nu avem o 
rată a abandonului școlar 
semnificativă. Avem o cotă 
redusă de abandon școlar, 

sunt foarte puține familii în 
dificultate, în orașul nos-
tru, dar am demarat acest 
proiect pentru ca prima zi 
de școală să fie așa cum 
trebuie”, ne-a spus, la rân-
dul său, Laurențiu Cristi-
an Ivănescu, șef Serviciu 
Educație din cadrul Primă-
riei Popești - Leordeni.

actualitate
Propunerea primarului Petre Iacob:

Cărți și rechizite pentru 300 de elevi care încep clasa 
pregătitoare, în școlile de stat din Popești-Leordeni

La inițiativa primarului orașului Popești-
Leordeni, Petre Iacob, elevii înscriși în 
clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-
2022, în unitățile de învățământ de stat 
din localitate, vor primi câte un pachet cu 
rechizite școlare și cărți.
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