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SCOALA LUPAC LA ÎNCEPUT DE AN SCOLAR
joi, 18 octombrie 2018

Un 10 septembrie nea_teptat de însorit _i un început de an _colar care, datorit cldurii plcute degajate de aerul proaspt al
diminecii, aducea mai mult cu o zi oarecare din, ve_nic, prea scurta vacanc de var. Doar pe alocuri, cu o gracie lene_,
câte o frunz ve_tejit rtcea prin vzduh, din când în când &ndash; prea pucin, parc, pentru a convinge vreun copil c toamna
tocmai ce a btut la u_, iar clopocelul tocmai ce se pregtea s sune de intrare. Prea o zi banal, tocmai bun de joac!

A_a i-a gsit prima dimineac din noul an _colar 2018-2019 pe elevii din Clocotici _i Lupac, adunaci laolalt în curcile
_colilor gimnaziale din localitcile lor; o atmosfer vesel _i relaxant cu copii frumo_i _i zâmbitori, bucuro_i s reînceap jocul
întrerupt în iunie. De cealalt parte a careului, cadrele didactice _i doamna directoare a _colii Lupac, Maria Marina Sptaru
(prezent la deschide-rile de an de la ambele _coli), reamintindu-le copii-lor regulile jocului. Au fost prezenci _i preocii
(Petar Dobra la Clocotici _i Marian Tincul la Lupac), care, înainte de începerea festivitcii, au oficiat fiecare cte o slujb
religioas pentru copii; primarul Marian Vlasici _i reprezentantul UCR, Gheorghe ^era, cu vorbe de suscinere _i îmbrbtare
pentru elevi..._i, în fine, dar nu în ultimul rând, Policia Lupac, prin noul _ef de post, Rosian Vasile, asigurând elevii c exist în
permanenc cineva prin preajm care vegheaz la siguranca lor.

Am aflat cu bucurie: la Clocotici s-a înfiincat o clas cu predare în limba croat la ciclul gimnazial! Pentru prima dat _coala
Lupac va avea o clas de a V-a, unde toate materiile vor fi predate în limba matern (excepcie fcând româna, matematica _i
engleza &ndash; spune glumind doamna directoare!).

Am constatat cu amrciune: numrul elevilor este tot mai mic de la an la an. În anul 2015-2016, (an în care numrul elevilor
era deja diminuat!) ^coala Lupac pornea la drum cu un efectiv total de 192 de elevi din ciclul _colar _i pre_colar. Pentru
anul _colar 2018-2019 ^coala Lupac va trebui s se mulcumeasc cu doar 117 elevi.

Daniel Lucacela

http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 23 February, 2019, 23:56

