
Program săptămânal
Interval orar Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8.00-9.00 Primirea copiilor/

Joaca liberă
Primirea copiilor/
Joaca liberă

Primirea copiilor/
Joaca liberă

Primirea copiilor/
Joaca liberă

Primirea copiilor/
Joaca liberă

9.00-9.30 Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun
9.30-10.00 Mișcare/Înviorare Mișcare/Înviorare Mișcare/Înviorare Mișcare/Înviorare Mișcare/Înviorare
10.00-10.30 Cerc de dimineață Cerc de dimineață Cerc de dimineață Cerc de dimineață Cerc de dimineață
10.30-11.30 Muzică și dans Limbă străină 

(italiană/franceză/engleză)
Teatru Dezvoltare socio-emoțională Atelier bucătărie

11.30-12.00 Joacă liberă Joacă liberă Joacă liberă Joacă liberă Joacă liberă
12.00-13.00 Masa de prânz Masa de prânz Masa de prânz Masa de prânz Masa de prânz
13.00-15.00 Odihnă Odihnă Odihnă Odihnă Odihnă
15.00-15.30 Gustare Gustare Gustare Gustare Gustare
15.30-16.30 Dezvoltare cognitivă Dezvoltare cognitivă Dezvoltare cognitivă Dezvoltare cognitivă Dezvoltare cognitivă
16.30-17.00 Joacă liberă /Plecarea Joacă liberă /Plecarea Joacă liberă /Plecarea Joacă liberă /Plecarea Joacă liberă /Plecarea

Locurile sunt limitate și se distribuie în 3 grupe, în funcție de vârstă: 

1. grupa mică: 3 ani                                            2. grupa mijlocie: 4 ani                                        3. grupa mare: 5 ani

Detalii practice:

 Taxe:
o 1000 lei/lună (include mic dejun, masa de prânz și gustările)

 În ceea ce privește masa de prânz și gustările:
o gustarea de dimineață se servește la ora 11. 

o masa de prânz include abilități de viață independentă și educație sanitară (training de masă, spălat pe mâini, spălat pe dinți).

o masa de prânz și gustările sunt stabilite împreună cu cadrele medicale într-un meniu săptămânal și respectă principiile 

nutriționale necesare dezvoltării și creșterii copilului. 
o grădinița beneficiază de bucătărie internă.

 Oferta educațională



o Politica grădiniței este ca fiecare copil să fie privit atât individual, cât și în relație cu grupul din care face parte

o Evaluare psihologică  semestrială pe toate ariile de dezvoltare, monitorizând astfel progresul copilului, dar și identificarea 

ariilor în care are dificultăți de achiziționare a cunoștințelor specifice vârstei
o Programul include pe lângă activitățile de dezvoltare cognitivă specifică vârstei, ateliere educaționale:

-muzică și dans
-dezvoltare socio-emoțională
-teatru
-o limbă străină la alegere (italiană/engleză/franceză)
-gătit
-arte combinate

o Opționale contra-cost:  

       -engleză avansat

       -psihoterapie

       -cursuri de actorie

      -vioară și pian

       -kinetoterapie

Pentru opționale, înscrierile și prețul vor fi comunicate în luna septembrie.

o Se încurajează joaca liberă, jocul de rol, joaca dirijată; astfel copiii pot fi creativi și își pot contura personalitatea conform 

propriilor preferințe și abilități, educatorul fiind responsabil în a propune activități diverse și a observa înclinațiile fiecărui 
copil în parte

 Comunicarea cu părinții:
o Părintii sunt rugați să comunice educatorului sau coordonatorului de grădiniță orice problemă sesizată. Grădinița își dorește o

bună colaborare și comunicare cu părinții, de aceea, pe lângă e-mail,  există și corespondență zilnică la panoul grupei / 
grădiniței. Părinții sunt obligați să verifice eventualele informații cu privire la micul dejun, activități extra curriculare, ședințe, 
etc. 

o



o Întâlniri semestriale cu părinţii – evaluările obligatorii vor avea loc de două ori pe an, la sfârșitul fiecărui semestru, iar 

rezultatele vor fi comunicate individual părinţilor în cadrul acestor întâlniri.
o Corespondenţa prin e-mail/ telefon (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri . Avem rugămintea ca părinții să comunice 

adresele de mail, respectiv numărul de telefon corecte, iar în cazul modificării acestora să ne informeze pentru a putea 
reactualiza baza de date.

o Consultații cu părinții săptămânal sau ori de câte ori este necesar – privind demersul instructiv-educativ la grădiniță. 

Consultațiile se vor face pe bază de programare, astfel încât să se plieze atât pe programul educatoarei/coordonatoarei, cât și pe
programul părinților.

o În cazul în care părintele nu poate ajunge/întârzie/trimite pe altcineva este obligat să informeze cu privire la 

nume/prenume al persoanei care va lua copilul.

 Conduita: Părinţii au obligaţia de a aduce copiii la grădiniţă într-o ţinută lejeră şi decentă corespunzătoare vârstei. În cazul în 
care părinţii îi trimit pe cei mici cu obiecte de valoare asupra lor, grădiniţa nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea lor.

o Părinţii sunt rugaţi să scrie numele şi prenumele copiilor pe etichetele hăinuţelor, astfel încât să se evite rătăcirea sau 

schimbul obiectelor. 
o Copiii sunt schimbaţi în zona vestiarelor de către părinți, fiind sprijiniți în limita timpului și de îngrijitoare

 Politica grădiniței privind aniversarea zilelor de naştere este următoarea: 
o Se informează grădinița despre data desfășurării evenimentului. 

o Evenimentul va avea loc în sala de mese. 

o Tortul adus în ziua aniversării trebuie să fie însoțit de certificat de conformitate.

o  În intervalul desfășurării petrecerii este permis accesul părinților în sala de mese (conform protocolului de prevenire a 

infectării cu COVID-19).

 Detalii privind angajații grădiniței, dotări și altele
o Grădinița se află la parterul unei structuri, situată pe un teren de 5 hectare, unde sunt amenajate sere, fermă de animale, spații 

de joacă, livadă cu vie și pomi fructiferi.



o Dispune de 5 săli de clasă, vestiar, sală de mese, sală de joacă, baie pentru fiecare clasă, cabinet psihologic/medical

o Personal: psiholog școlar, educatoare, asistentă medicală zilnic, medic  de 3 ori pe săptămână , psihoterapeut, terapeut în arte 

combinate, bucătăreasă, îngrijitoare, menajeră.

     Structura anului scolar 2020-2021  
 
Anul şcolar se structurează pe două semestre, cu 34 de săptămâni:

 semestrul I : 31 august – 29 ianuarie 2021

 semestrul al II-lea: 8 februarie -18 iunie 2021

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

 vacanţa de iarnă (21 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021)

 vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (5 – 9 aprilie)   Paştele Ortodox (3 mai – 7 mai)

 vacanţa de vară (25 iunie 2021). 

 începând cu data de 5 iulie se vor organiza tabere de vară săptămânale unde prioritate vor avea copiii înscriși la 
grădiniță.

 pentru anul scolar 2021-2022, cursurile se vor relua în luna septembrie 
DOCUMENTE

NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PERSONAL AL COPILULUI

 Cererea tip de înscriere

 Copie certificat naștere copil

 Copii acte identitate părinți ( sau tutori legali )

 Adeverință de la medicul de familie

 Exudat faringian

Documentele medicale se aduc la începutul anului școlar și ori de câte ori este nevoie.
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