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Au fost efectuate lu-
crări de consolidare, de 
reamenajare şi moderni-
zare, astfel încât şcolarii 
şi preşcolarii să benefici-
eze de spaţii adecvate şi 
de condiţii cât mai decen-
te în aceast nou an şcolar, 
iar autoritatea locală dă 
asigurări că se va implica 
în continuare în dezvolta-
rea unităţilor de învăţă-
mânt, ţinând cont atât de 
sugestiile locuitorilor din 
Dragomireşti - Vale, cât şi 
de dorinţele elevilor. Spre 
exemplu, pentru a veni în 
sprijinul părinţilor, şi a re-
duce puţin cheltuielile ca-
re se fac de obicei, la în-
ceperea şcolii, la iniţiativa 
primarului comunei, 

 Gheorghe Socol, fiecare 
copil din grupa mare de 
grădiniţa şi elevii din cla-
sele pregătitoare până la 
clasa a IV-a au primit, din 
partea Primăriei Dragomi-
reşti - Vale, câte un ghioz-
dan plin cu rechizite! ”Vii-
torul oricărei comunităţi îl 
reprezintă copiii. De ace-
ea, investim şi acţionăm 
în interesul celor mici. De-
a lungul timpului, am or-
ganizat diverse acţiuni în 
beneficiul copiilor şi, în 
continuare, facem eforturi 
constante pentru a le asi-
gura condiţiile şi resursele 
necesare unei evoluţii cât 
mai armonioase.

Pe 13 septembrie, 
chiar în prima zi a noului 

an şcolar, elevii din şcoa-
la primară şi preşcolarii 
din grupa mare de la gră-
diniţă au avut o surpri-
ză. Ştim cât este de im-
portant, pentru orice pă-
rinte, să îşi vadă copiii 
echipaţi pentru începutul 
de an. Ştim, însă, şi cât se 
străduiesc, cu toţii, pen-
tru a cumpăra, din timp, 
tot ce este necesar pentru 
aceste momente pline de 
emoţii şi de trăiri. De ace-
ea, încercăm să uşurăm 
parţial aceste eforturi şi, 
în acelaşi timp, să-i încu-
rajăm şi să-i motivăm pe 

cei mici să înveţe cu plă-
cere şi cu bucurie”, a de-
clarat Gheorghe Socol.

Fiecare ghiozdan din 
cele 400 achiziţionate cu-
prinde caiete A5 dictan-
do, aritmetică şi cu foa-
ie velină, etichete, ma-
pă de plastic, pix Pilot 
 Frixion, linear, lipici solid, 
pahar pentru apă pictu-
ră, pensule, planşă plas-
telină, plastelină uşor mo-
delabilă, radieră, acua-
rele, ascuţitoare, bloc de 
desen, carioca, creioane 
colorate cerate, creioane 
negre, foarfecă cu teacă, 

hârtie creponată, penar, 
stilou, rezerve cerneală.

”Vă asigurăm că 
educaţia copiilor noştri ră-
mâne o prioritate şi vom 
lucra împreună - repre-
zentanţi ai administraţiei 
locale şi membri ai comu-
nităţii - pentru a identifi-
ca atât cele mai eficiente 
politici de educare şi for-
mare a copiilor din comu-
nitatea noastră, precum 
şi cele mai bune modali-
tăţi de finanţare a evolu-
ţiei lor. Pentru că ei sunt 
cel mai de preţ dar al nos-
tru!”, a mai spus primarul 

comunei.
”Este o iniţiativă dem-

nă de toată lauda şi a 
fost foarte bine primită 
de părinţi. Şi ei şi copiii 
s-au bucurat foarte tare. 
Le-am trimis fotografii pe 
WhatsApp şi le-am spus 
să nu-şi mai cumpere, că 
primesc de la şcoală tot 
ce au nevoie. La clasa I, 
întotdeauna manualele 
sunt noi, aşa că şi aceas-
ta este o bucurie pen-
tru cei mici”, ne-a decla-
rat Niculina Dinu, profesor 
învăţământ primar, clasa 
I, în Dragomireşti - Vale.

actualitate
Primăria Dragomirești - Vale vine în sprijinul părinților

Copiii din clasele primare şi grupa 
mare au primit câte un ghiozdan 
complet echipat pentru şcoală

Grădiniţele, şcolile şi Liceul Tehnologic ”Vintilă 
Brătianu” din comuna Dragomireşti - Vale au fost 
pregătite să îi primească aşa cum se cuvine pe 
copii, în noul an şcolar 2021-2022. Autorităţile 
locale au inspectat toate unităţile de învăţământ 
din localitate şi au constatat că îndeplinesc şi chiar 
depăşesc standardele necesare redeschiderii, în 
siguranţă, a şcolilor şi grădiniţelor.
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