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Precizări pentru începutul anului școlar 2018-2019 
 

 

Structura anului școlar 2018-2019  

 

Semestrul I   

Cursuri – luni, 10 septembrie 2018 – vineri, 21 decembrie 2018  

***În perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2018 grupele din învăţământul preşcolar sunt 

în vacanţă. 

*** Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2018 – duminică, 13 ianuarie 2019  

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2019 – vineri, 1 februarie 2019  

*** Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2019 – duminică, 11 februarie 2019 

Semestrul al II-lea  

Cursuri – luni, 11 februarie 2019 – vineri, 19 aprilie 2019  

***Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 20 aprilie 2019 – duminică, 5 mai 2019  

Cursuri – luni, 6 mai 2019 – vineri 14 iunie 2019  

***Vacanţa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2019  

În unitatea noastră programul național „Școala Altfel"  se va derula în perioada 15- 19 

aprilie 2019.  

 

Programul grădiniței  

 

 Sosirea copiilor la grădiniță până la ora 8.30. 

 Plecarea copiilor din grădiniță până la ora 17.30. 

 Somnul copiilor între orele 13.00-15.00.  

 

 Accesul părinţilor se face doar în intervalul: 

- 6.00 - 8.20 (sosirea la grădiniță) 

- 12.45 -13.00 (pentru copiii care pleacă la amiază) 

- 15.30 - 17.30 (plecarea de la grădiniță) 

 

Prima zi de grădiniță  

 îmbrăcăminte lejeră și încălțăminte comodă (fără șireturi); 

 haine de schimb și șervețele umede în dulăpior; 

 pijamaua se aduce luni și se duce acasă vineri; 



                                    
Str. 11 Octombrie, nr.3, Cluj-Napoca  
e-mail: gradi.bambi@yahoo.com   
Tel/fax - 0264 590053  

 

 în perioada de acomodare a copiilor la grădiniță vă recomandăm ca dimineața să 

nu prelungiți momentul despărțirii, iar după masă să veniți cât se poate de repede;  

 

Triajul zilnic 

 

 Triajul zilnic se realizează de către asistenta medicală, la sosirea copilului la 

grădiniță, până la ora 8.25, în prezența părintelui/ tutorelui.  

 Acesta constă în aprecierea stării de sănătate a  gâtului, pielii, părului copilului. 

  

!!!Nu este permis accesul cu medicamente în unitate. În cazul în care este nevoie să fie 

administrate în diverse afecțiuni ce nu sunt contagioase, acestea vor fi administrate doar 

de asistenta medicală în urma acceptului dânsei. 

 

!!! Nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care prezintă: febra, tuse persistentă, 

roșu în gât, scaune diareice, vărsături sau erupţii, alte simptome de boli contagioase, în 

scopul păstrării unui mediu sănătos pentru fiecare copil.   

 

Meniul săptămânal și taxa de hrană :  

 Meniul copiilor la grădiniță se va afişa în fiecare zi de luni pentru toată săptămână. 

 Meniul este stabilit de asistenta medicală, administrator și bucătar, avizat de 

medicul grădiniței și aprobat de către director; 

 Părinţii au obligaţia de a achita taxa pentru masă, în valoare de 9 lei/zi, până la 

data de 20 a lunii în curs, în fiecare lună, pentru luna respectivă, calculată în 

funcţie de numărul de zile în care copilul a fost prezent în grădiniţă;  

 

Comitetul de părinţi al grupei 

 

Se compune din trei persoane: un preşedinte, un secretar şi un casier ce vor reprezenta 

interesele părinţilor copiilor din grupă în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor sau în 

Consiliul Profesoral. 

 

Comitetul de părinţi al grupei sprijină educatoarele în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare, are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor din grădiniţă, sprijină conducerea grădiniţei şi educatoarele în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a unităţii.  
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Stabilirea necesarului de rechizite 

 

Necesarul de rechizite se asigură de către părinți, în funcție de cum optează: 

 educatoarea poate să ofere părinților lista cu necesarul de rechizite, iar aceștia să 

cumpere individual materialele solicitate; 

 se stabilește costul pentru necesarul de rechizite pe fiecare semestru, casierul 

grupei adună suma de bani de la toți părinții și achiziționează pentru întreaga 

grupă materialele necesare activităților instructiv-educative. 

 

Activități extracurriculare 

 

 Cel puțin o data pe lună, copiii explorează mediul înconjurător, prin ieșiri în mijlocul 

naturii, vizitând obiectivele culturale sau turistice ale orașului, prin participarea la 

activitățile extracurriculare:  

 Spectacole de teatru  

 Plimbări în parc  

 Excursii tematice, vizite la diferite obiective din oraș  

 Organizarea unor serbări cu diferite ocazii  

 Acțiuni caritabile, aniversări, târguri, concursuri etc  

 

Lucruri pe care le puteţi face cu copilul dvs. acasă, pentru a-l ajuta în activitatea de 

la grădiniță:   

• Citiţi-i copilului şi cereţi-i să vă povestească zilnic ce a făcut la grădiniță evitând 

să vă rezumați la ce a mâncat sau dacă a dormit. Întrebaţi-l despre grădiniță (ce a 

făcut, cum  s-a simțit) şi arătaţi-vă interesaţi de ceea ce învaţă.  

•  Asiguraţi-vă că vine odihnit la grădiniță.  

•  Stabiliţi limite pentru timpul petrecut în faţa televizorului (calculatorului, 

telefonului, tabletei), deoarece le inhibă dezvoltarea atenţiei și a capacităţii de 

concentrare.  

• Evitați să faceţi comparaţii între copilul dvs. şi alţi copii (nici chiar între frati), 

deoarece fiecare are propria personalitate şi propriul ritm de dezvoltare! 

 

 

 

Colectivul Grădiniței cu. P.P. „Bambi” vă așteptă cu mare drag! 


