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Forma de învăţământ: Învăţământ Preşcolar 

 

1. NIVELURI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

I. Învăţământ preşcolar: 12 grupe de copii (10 grupe- corp A şi 2 grupe- corp B), in anul şcolar 2015- 2016 

 



II. Resurse Umane: 

358 copii preşcolari cu vârstele cuprinse intre 3 si 6 ani, în anul şcolar 2015- 2016 

15 cadre didactice, dintre care: 

 12 titulari (inclusiv Directorul Unităţii) 

 10 titulari in sistemul de plata cu ora 

 3 suplinitori calificati 

Dublă specializare: învăţător- educatoare: 7 cadre didactice 

Educatoare cu studii superioare, încadrate Profesor pentru Învăţământul Preşcolar: 13 cadre didactice 

Grade didactice: 15 cadre didactice, dintre care: 

 Grad didactic I: 3 cadre didactice 

 Grad didactic II: 3 cadre didactice 

 Definitivat: 7 cadre didactice 

 Debutanţi: 2 cadre didactice 

 

III. Resurse Materiale: 

a) Spaţiu şcolar: 12 Sali de grupă, repartizate in 2 corpuri de clădire, astfel:  

 Corpul A (bld. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 14) 

• 10 Sali  de grupa cu tripla functionalitate (activitati educative, servirea mesei si somn)- dotate cu 

mobilier ergonomic, materiel didactic, mijloace audio- video: televizoare, Dvd- uri, ecrane de proiectie si 

videoproiectoare, calculatoare, etc) 

• Holuri generoase pentru schimbarea vestimantatiei copiilor 

• 4 grupuri sanitare pentru copii (chiuvete, toalete si dusuri) 

• 1 cabinet metodic: dotat cu planse, jocuri de masa, materiale pentru desfasurarea experimentelor, 

activitatilor plastice, etc 

• 1 birou director 

• 1 birou administrativ- contabil 

• 1 Cabinet medical 

• 1 Izolator 

• Bucatarie proprie  

• 2 oficii pentru distribuirea hranei copiilor 

• Magazii pentru depozitarea alimentelor necesare pregatirii hranei copiilor 

• Spalatorie si uscatorie proprie 

• Buncar antiatomic 

• Curte prevazuta cu locuri de joaca pentru copii, bancute 

 



 Centrul de Excelenta Praslea ( bld. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 12): 

• 2 Sali de grupa cu tripla functionalitate (activitati educative, servirea mesei si somn)- dotate cu mobilier 

ergonomic, materiel didactic variat, mijloace audio- video: televizoare, Dvd- uri, calculatoare, etc) 

• 1 birou director/ administrator de patrimoniu 

• 1 cabinet medical 

• 1 oficiu pentru distribuirea hranei copiilor 

• 2 Sali pentru formarea personalului din unitatile scolare, dotate cu: 2 table Smart, 2 videoproiectoare, 

calculatoare, mobilier adecvat. 

 

b) Materiale şi mijloace didactice:  

• 15 laptopuri pentru personalul didactic si didcatic- auxiliar, conectate la internet 

• 12 calculatoare utilizate în demersul didactic  

• 11 televizoare 

• 2 copiatoare 

• 7 imprimante 

• 12 videoproiectoare 

• 11 ecrane de proiectie 

• 1 tablă Smart 

• Planşe şi cărţi folosite în procesul instructiv- educativ 

• Camere de supraveghere ( interior şi exterior) pentru siguranţa copiilor, personalului şi bunurilor din 

clădire 

 

IV. Program de funcţionare: 

 

• În zilele lucrătoare, 07.30- 17.30, astfel: 

 07.30- 08.30 primirea copiilor la Grădiniţa 

 08.30- 09.00 servirea micului dejun 

 09.00- 11.45 desfăşurarea activităţilor instructiv- educative: activitati la liberă alegere, activităţi pe 

domenii experienţiale şi activităţi pentru dezvoltarea personală a copiilor 

 11.45-12.00 pregătirea copiilor pentru masa de prâmz 

 12.00- 12.45 servirea prânzului 

 12.45- 13.00 pregatirea copiilor pentru somn sau plecarea acasă la prâny 

 13.00- 15.00 somnul copiilor 

 15.00- 15.30 pregătirea copiilor pentru servirea gustării 



 15.30- 15.45 servirea gustării 

 15.45- 16.00 pregătirea copiilor pentru activitati sau pentru plecarea acasă 

 16.00- 17.30 plecarea copiilor acasă şi desfăşurarea de activităţi instructiv- educative 

 

2. OFERTA CURRICULARĂ: 

 

a) plan de învăţământ: 

1) nivelul I: grupa mică (3- 4 ani) şi grupa mijlocie (4- 5 ani) 

 07,30- 12,00 

 10 activităţi la liberă alegere/ săptămână 

 7 activităţi pe domenii experienţiale/ săptămână: cunoaşterea mediului, activitate matematică, educarea 

limbajului, activitate pentru societate, activitati de educaţie muzicală, activităţi artistico- plastice, 

educaţie psiho- motrică 

 5 activităţi de dezvoltare personală/ săptămână 

 16.00- 17.30 

 5 activităţi la liberă alegere/ săptămână 

 7 activităţi pe domenii experienţiale/ săptămână 

 10 activităţi de dezvoltare personală/ săptămână 

2) nivelul II: grupa mare (5- 6 ani) 

 07,30- 12,00 

 10 activităţi la liberă alegere/ săptămână 

 10 activităţi pe domenii experienţiale/ săptămână: cunoaşterea mediului, activitate matematică, educarea 

limbajului, activitate pentru societate, activitati de educaţie muzicală, activităţi artistico- plastice, 

educaţie psiho- motrică 

 6 activităţi de dezvoltare personală/ săptămână 

 16.00- 17.30 

 5 activităţi la liberă alegere/ săptămână 

 10 activităţi pe domenii experienţiale/ săptămână 

 11 activităţi de dezvoltare personală/ săptămână 

 

b) Curriculum la Decizia Şcolii: activităţi opţionale, alese de către părinţi la începutul anului şcolare, din: 

 Limba engleză 

 Limba germană 

 Balet  

 Dans sportiv  



 Arte marţiale 

 

3. OFERTĂ EXTRACURRICULARĂ: 

 Activităţi extracurriculare: spectacole de teatru (în grădiniţa sau în sălile de teatru), spectacole de circ 

(Circul Globus), vizite, excursii, serbări, ateliere de lucru cu părinţii, etc. 

 Activităţi desfăşurate în cadrul Proiectelor Educaţionale:  

 Vreau sa fiu Olimpic 

 Tradiţii şi obiceiuri la români 

 Olimpiadele Kaufland, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


