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Interviu cu directoarea scolii din Lupac, Florica Lupu
marti, 25 septembrie 2012

Pregtirile pentru noul an _colar sunt pe ultima sut de metri. Îmi puteci spune, v rog, care este situacia _colilor generale
din com. Lupac?

În ciuda faptului c am avut bani pucini, am reu_it _i în acest an s renovm la fiecare _coal câte ceva. ^coala din Lupac nu a
necesitat mari renovri, deci, nu am cheltuit prea mult. În schimb, la _coala din Clocotici, datorit implicrii domnului prof.
Lucacela B. Marian, au fost zugrvite câteva sli de clas _i soclul de pe coridoare (parter + etaj). Chiar _i dirigincii împreun cu
celelalte cadre didactice s-au implicat în mod direct _i personal, zugrvind _i fcând curcenie pentru ca totul s fie frumos _i
aranjat pâna la festivitatea de deschidere a noului an _colar. La Vodnic s-a fcut un grup sanitar modern la standarde
europene, investicie devenit posibil datorit diferencei de bani pe care a pltit-o Consiliul local _i Primria. ^coala nu
dispunea de un buget a_a de bogat pentru ca lucrrile începute la _coala din Vodnic s fie _i finalizate pân la sosirea elevilor.
Îns, cu ajutorul autoritcilor locale, începând cu acest an _colar _i ei vor avea acces la grupul sanitar conform cerincelor
europene. La _coala din Rafnic, la fel ca _i la cea din Lupac, investicia nu a fost atât de costisitoare. Acum, la toate _colile
de pe raza cumunei se face curcenie, sunt aranjate clasele de ctre învctori _i diriginci, pentru ca atunci când elevii intr în
încperi totul s fie curat _i frumos aranjat.

Asta înseamn c toate _colile de pe raza comunei au autorizacie sanitar de funccionare?

Da! Toate _colile noastre au autorizacie de funccionare. La noi nu exist înc receaua de ap potabil, dar toate _colile
noastre sunt racordate la fântân.

Spuneci-mi, v rog, care este situacia _colar în ceea ce prive_te numrul de elevi _i cum staci la capitolul cadre didactice?

Numrul de elevi _i în acest an _colar este cam acela_i, în jur de 250 de elevi împreun cu grdinicele. Dar, trebuie s specific
c o parte dintre copiii care au terminat cls. a IV-a la ^coala din Rafnic au optat s continue cls. a V-a la Clocotici, iar cei din
Vodnic vin la Lupac. În ceea ce prive_te cadrele didactice, avem aceea_i încadrare. Majoritatea profesorilor sunt titulari _i
la toate _colile cadrele didactice sunt calificate. Deocamdat, nu _tim cine va veni la limba german. Suntem deficitari la
catedra de fizic _i chimie unde nu s-a prezentat pân acum niciun profesor, dar sunt convins c pân la începutul anului _colar
va veni cineva, pentru ca la ISJ înc se mai fac reparticii.

Cum vedeci d-voastr situacia _colilor din com. Lupac _i dac mai este vreo _coal vizat spre a i se desfiinca ciclul
gimnazial, a_a cum s-a întâmplat anul trecut cu _coala din Rafnic?

Din punctul meu de vedere, situacia este mai stabil. Nu s-a pus problema desfiincrii _colii din Clocotici, a ciclului
gimnazial. Bineînceles c i-a ajutat foarte mult _i venirea copiilor din Rafnic. Îns, pe an ce trece, numrul copiilor este în
continu scdere. Care va fi situacia _colilor peste câciva ani, asta nu mai _tiu, îns cu tocii sperm la un viitor mai bun atât din
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punct de vedere economic, cât _i cel politic. De ce spun asta? Pentru c în comuna noastr, foarte mulci copii cresc cu
bunicii, deoarece princii sunt nevoici s plece prin cri strine ca s-_i poat întrecine familia. Avem _i cazuri de familii care _iau luat copiii dincolo s fac _coal, ceea ce iar_i duce la scderea numrului de copii în _colile noastre. Fluctuacii sunt nu
doar de la un an la altul ci chiar de la un semestru la cellalt. Statistic, numrul copiilor este în continu scdere.

Exist pe raza comunei Lupac clasa pregtitoare?

Da, exist o singura clas la _coala din Lupac, care va avea în acest
an _colar un numr de trei elevi. Cum la noi se lucreaz cu elevii în
regim simultan, una din cele dou învctoare va avea trei clase, iar
pentru clasa pregtitoare am fcut comand de mobilier (banc _i
scunel) care trebuie s ne soseasc în aceste zile. Clasa pregtitoare
va fi în aceast situacie un colc amenajat în a_a fel, încât trecerea de
la grdinica la _coal, s se fac insesizabil.

Aci fost nevoici s faceci _i modificri la grupul sanitar pentru
elevii clasei pregtitoare?

Nu. La noi nu s-au facut modificri la grupurile sanitare, deoa- rece
_i grdinica funccioneaz în aceea_i institucie, iar elevii clasei
pregtitoare având posibilitatea s foloseasc grupul sanitar amenajat
pentru copiii de la grdinic, care se afl în aceea_i locacie.

Înseamn c micile ajustri care mai trebuie fcute pân la
festivitatea de deschidere a noului an _colar se vor finaliza pân
atunci în proporcie de 100%?

Noi ne dorim acest lucru _i sperm s _i reu_im. Vreau s
subliniez c într-adevr Primria _i Consiliul local ne sprijin foarte
mult. Iar la capitolul investicii, cel mai mult am investit acolo unde
era nevoie mai mare _i anume, la _coala cu cls. I-VIII Clocotici. Toate
_colile noastre sunt întrecinute, au grupuri sanitare, copiii chiar nu
au motive s se plâng din cauza condiciilor. Normal, c mai sunt multe
de fcut, dar cu bugetul pe care-l avem, anul acesta doar atât ne-am
permis. Îns ne dorim ca _i pe viitor s nu lsm s treac anul far ca
s facem câte ceva, atât cât se poate.
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A_adar, elevii _colilor de pe raza comunei pot veni lini_tici la
festivitatea de deschidere a noului an _colar?

Bineînceles! Noi îi a_teptm cu mare drag, a_a cum o facem an de an,
cinând speranc vie în suflet c _i în acest an _colar ar fi frumos ca
elevii no_tri s aib rezultate _colare la învctur mult mai bune fac
de anul precedent.

Slavica-Maria Muselin
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