25.08.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Prefectul județului Olt a luat măsura verificării, la fața locului, a tuturor unităților de
învățământ din județ, având în vedere rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului
Prefectural din luna august 2017, referitoare la stadiul pregătirilor în vederea deschiderii anului
școlar 2017 – 2018.
Astfel, pentru a avea o imagine clară asupra situației existente, prefectul județului a
constituit, prin ordin, patru comisii mixte, formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului –
Județul Olt, Consiliului Județean Olt, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului
Școlar Județean Olt și Direcției de Sănătate Publică Olt.
Membrii comisiei se vor deplasa, în perioada 28.08.2017 – 08.09.2017, în fiecare unitate de
învățământ din județ (grădiniță, școală primară/gimnazială, liceu/colegiu etc) și în baza situației
existente la fața locului vor întocmi o machetă detaliată, ce urmărește, printre altele:
- asigurarea pazei unităților de învățământ;
- asigurarea cu gard împrejmuitor a unităților de învățământ;
- existența marcajelor și indicatoarelor rutiere și pietonale în preajma unităților de învățământ;
- existența iluminatului stradal corespunzător în preajma unităților de învățământ;
- asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru depozitarea produselor distribuite elevilor
- unitățile de alimentație publică amplasate în imediata vecinătate a unităților școlare, care cad
sub incidența HG nr.128/1994;
- asigurarea igienizării, dezinsecției, deratizării etc (interior/exterior);
- asigurarea manualelor școlare;
- asigurarea încadrării cu personal didactic.
La finalul acțiunii, Inspectoratul Școlar Județean Olt va întocmi o situație centralizatoare
asupra aspectelor constatate în teren, precum și propuneri pentru remedierea eventualelor
probleme. Situația va fi prezentată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din luna septembrie
2017.
De asemenea, prefectul județului a solicitat comisiilor să facă propuneri pentru
îmbunătățirea, diversificarea, modernizarea și adaptarea managementului implementării
sistemelor de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, a normelor de
sănătate și a calităţii în şcoală, dar să constate și aspectele pozitive, identificându-se astfel
varietăți de abordări ce pot conduce la cele mai bune practici de urmat.
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