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Primarul comunei Periș, 
Albu Anghel, a anunțat 
finalizarea a două 
unități de învățământ 
preșcolar cu program 
prelungit, respectiv 
Grădinița Brătulești, o 
unitate de învățământ 
preșcolar mult 
așteptată de părinți, 
precum și Grădinița 
Periș.

Cristina NedelCu
După cum am mai re-

latat în paginile ziarului 
nostru, Grădinița Brătulești 
reprezintă unul dintre pro-
iectele de suflet ale edilului 
din Periș. Nu mai este o no-
utate faptul că primarul Al-
bu Anghel este preocupat 
să găsească cât mai multe 
soluții eficiente prin care să 
le poată oferi părinților po-
sibilitatea de a-și ține copiii 
în siguranță și într-un me-
diu cât mai prietenos, cât 
timp ei sunt la muncă. 

Grădinița Brătulești es-
te amplasată pe strada Gri-
gore Alexandrescu nr. 2, 
iar potrivit datelor tehni-
ce, unitatea va funcționa 
cu trei grupe de vârstă 
preșcolară, respectiv grupa 
mică adică copiii cu vârsta 
de 3-4 ani, grupa mijlocie, 
adică  copiii cu vârsta de 
4-5 ani și, bineînțeles, gru-
pa mare pentru copiii care 
se încadrează în palierul de 
vârstă 5-6 ani. Fiecare gru-
pă va fi alcătuită din maxi-
mum 20 de copii și va avea 
educatoare cu studii de 
specialitate și experiență în 
lucrul cu cei mici. Grădinița 
va avea rezervate și câte 
10 locuri pentru copiii din 
satul Buriaș.

Primarul Albu Anghel 
a subliniat că instituțiile 

de învățământ preșcolar 
reprezintă un serviciu 
foarte important pe care 
administrația locală tre-
buie să îl acorde părinților. 

Grădinița nouă a fost 
realizată în baza unui con-
tract de asociere cu Con-
siliul Județean Ilfov, pen-
tru Brătulești, și va fi 
susținută financiar de la 
bugetul local. ”Cota noas-
tră de participare este de 
aproximativ 1 milion de 
lei. Valoarea totală a pro-
iectului se ridică la su-
ma de aproximativ 4 mi-
lioane de lei, actualiza-
tă. Construcția este fina-
lizată, nu mai trebuie fă-
cut nimic. Unitatea tre-

buie doar predată către 
Școala Brătulești, pentru 
ca Inspectoratul Școlar 
Județean Ilfov să stabi-
lească organigrama pen-
tru educatori și personal 
auxiliar”, a spus primarul 
Albu Anghel. 

Confort și 
siguranță pentru 
preșcolarii 
comunei

Primarul ne-a asigu-
rat că grădinița dispu-
ne de toate sistemele de 
siguranță împotriva in-
cendiilor prevăzute de le-
ge, precum și un izola-
tor și un cabinet medical, 

bucătărie și sală de me-
se. Potrivit documentației 
proiectului, s-a dorit re-
alizarea unei grădinițe 
cu o suprafață constru-
ită de 564 metri pătrați. 
Grădinița a fost constru-
ită pe structură în ca-
dre din beton armat, în-
chideri din zidărie de că-
rămida GV, planșee (in-
ferior și superior) din 
beton armat, în regim 
de înălțime parter, iar 
șarpanta a fost realiza-
tă din lemn de rășinoase 
ecarisat și ignifugat. Ce-
le trei săli de grupă sunt 
dotate cu grup sanitar 
propriu, există bucătarie 
și sală de mese, un hol 

multifuncțional, cabinet 
medical și cameră tehni-
că. Prin proiect s-a asi-
gurat acces carosabil și 
acces pietonal în incin-
tă, fiind amenajate locuri 
de parcare în incintă, te-
ren de joacă pentru copii, 
platformă, împrejmuire 
și spații verzi. În proiect 
este menționat faptul că 
construcția este dotată 
cu toate facilitățile nece-
sare funcționării acesteia.

Edilul a adăugat că 
lucrările au fost termi-
nate și la grădinița Periș, 
o unitate de învățământ 
preșcolar similară celei 
din Brătulești, astfel că 
cel mai probabil, ambele 

instituții vor fi funcționale 
începând de anul viitor. 
”Ambele unități au câte 
trei clase a douăzeci de 
copii”, a spus primarul. 

Grădinița din Periș, 
situată pe strada Princi-
pală, lângă liceu, are o 
suprafață de aproximativ 
650 mp și a fost realizată 
cu fonduri de la Ministerul 
Educației. Și aici, urmea-
ză o procedură similară 
de predare a unității că-
tre Liceul Periș, urmând 
întocmirea organigramei 
de către IȘJ Ilfov. De ase-
menea, și la grădinița din 
Periș vor fi rezervate câte 
10 locuri pentru copiii din 
satul Buriaș.

actualitate

Două grădiniţe noi, cu program 
prelungit, vor funcţiona în comuna Periş

 Fiecare unitate de învățământ are o capacitate de 60 de preșcolari 


