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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM 

PRELUNGIT DANDELION 

GHIDUL PARINTILOR 
 

 

Bun venit la Grădiniţa DANDELION !!! Noi facem educatie de calitate! 

Vă rugăm să păstrați această broșură pentru a vă ghida pe parcursul anului scolar. 

 

I. BUN VENIT! 

Va multumim ca ne-ati ales ca furnizori si responsabili de educatia copilului dvs. 

 

SCOPUL NOSTRU 

Gradinita DANDELION isi propune sa insoteasca copilul in procesul de crestere si 

implinire personala.  

MISIUNEA NOASTRĂ 

"Sa nu faci niciodata pentru un copil ceea ce poate face singur." (Maria Montessori) 

Incurajam copiii sa se dezvolte la potentialul maxim printr-o abordare individuala a 

actului educativ, combinata cu o invatare de grup. Fiecare copil are propriile interese si 

nevoi pe care si le poate urmari in mod competent. Noi suntem langa el pentru a-i 

prezenta posibilitatile si directiile din care poate sa aleaga. Prin metode si practici 

moderne de comunicare, prin crearea unui mediu securizant, urmarim dezvoltarea 

exprimarii individuale a copilului si crearea unei relatii de prietenie si incredere cu 

acesta. Copilul este o persoana care merita sa fie ascultata si tratata cu respect. Dorim 

ca gradinita noastra sa fie o a doua casa, calduroasa, primitoare, securizanta si 

stimulenta pentru copilul dvs. Construind o relatie de incredere si prietenie, contribuim 

la consolidarea increderii de sine a copilului si a capacitatii sale viitoare de a deveni 

responsabil pentru propria sa viata. Ne angajam sa cream un mediu pe care copilul il 

poate controla si manipula, invatand astfel deprinderile necesare in viata de zi cu zi. In 

acelasi timp dorim sa cream o comunitate a copiilor in care prietenia sa fie cuvantul de 

ordine. 
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SISTEMUL NOSTRU DE VALORI 

Urmarim sa-i ajutam pe copii sa devină participanți activi la procesul de învățare și sa le 

stârnim entuziasmul pentru învățătură pe termen lung. Este totodată foarte important ca 

cei mici să învețe rolul pe care îl au ca membrii ai comunității. Respectăm diversitatea, 

înțelegerea fenomenelor sociale și culturale, implicarea în problemele ecologice, ii 

invatam pe copii comportamentul civilizat și regulile politeții, dar încearcăm și să ajutam 

copilul să își stabilească un sistem propriu de valori. Aceste valori includ: respectul de 

sine, acceptarea unicității și demnității fiecărui individ, calmul, liniștea, compasiunea, 

empatia, onoarea, responsabilitatea și curajul de a vorbi sincer și deschis. 

 

II. COMUNITATEA NOASTRĂ 

Ca parteneri și coechipieri ai grădiniței DANDELION: 

 Copiii participă activ la procesul învățării, lucrează atât independent cât și în 

colectiv încercând astfel să isi valorifice propriul potențial. Ei sunt învățați să înțeleagă 

rolurile diverse pe care le joacă în interiorul comunității, sunt ajutați să privească 

învățarea cu entuziasm și să capete o dorință constantă pentru cunoaștere . 

 Personalul didactic ajută la procesul de învățare și creează oportunitățile 

necesare ca cei mici să-și dezvolte în mod natural abilitățile pe care le posedă. 

Educatoarele sunt special pregătite pentru a îndeplini obiectivele și misiunea 

gradinitei noastre. Sunt calificate și au experiență, iubesc și respectă copiii, sunt 

pasionate de munca lor, dau dovadă de integritatea și de principiile pe care le urmeaza. 

Educatoarele se dedică dezvoltării personale și profesionale, colaborează cu părinții 

pentru a se asigura că nevoile fiecărui copil sunt satisfăcute. 

 Administratorul / directorul sprijină copiii, părinții, personalul și partenerii 

comunității. Ea ascultă, ia în considerare opiniile celorlalți și apreciază eforturile pe care 

aceștia le depun. Conduce și îi ghidează pe ceilalți, dar participă și activ în toate 

aspectele grădiniței: întăreste spiritul de echipă, oferă consiliere, îi susține pe ceilalți. 

 Părinții au responsabilitați majore în procesul de învățare și de dezvoltare al 

copilului. Sunt incurajați să sprijine activ legătura dintre acasă și grădiniță, să comunice 

eficient, să își ofere ajutorul, să se implice în procesul de evaluare, să participe activ la 

dezvoltarea și la implementarea pricipiilor adoptate de grădiniță.Toți membrii comunității 

grădiniței împărtășesc același sentiment de respect reciproc. 
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III. COMUNICAREA 

Tinem legatura cu dumneavoastra prin mai multe cai: 

1. E-MAIL:  claudiapinescu@yahoo.com / office@gradinitadandelion.ro 

Va rugam sa ne contactați pentru orice intrebare/ nelamurire/ sugestie. Tinem 

legatura saptamanal prin wapp, activitățile de grup sunt trimise pe wapp/ facebook la 

sfârșitul fiecărei săptămâni, iar modificările și noutățile vă vor fi trimise  atunci când 

apar. Verificati constant si avizierul pentru informatii. 

 

2. TELEFON – 0752.270.115 / 0742 359 952 Claudia Plopeanu Pinescu 

Vă rugăm să solicitati numerele de telefon ale educatoarelor de la grupa pentru a tine 

mai usor legatura cu acestea.   

 

3. AVIZIERUL – Se afla chiar la intrarea in gradinița, in dreapta, langa cabinetul 

medical, acolo se afla afisat programul de functionare, orarul saptamanal, calendarul 

anual și meniul saptamanal, teme si proiecte tematice, tot acolo gasiti lucrarile copiilor si 

planificarea saptamanala pe grupe. 

 

4. PROGRAMĂRI – Întâlnirile cu Directoarea grădiniței pot avea loc în fiecare zi, prin 

programare in intervalul orar 09.00-17.00. 

 

5. DOSARUL COPIILOR – Lucrările copiilor sunt păstrate în clasă, în dosare care au 

numele notate pe ele, o parte din ele sunt expuse si la coltul cu lucrari de pe holul de la 

intrare. Educatoarea vi le va arata oricand doriti si chiar trimite acasa o parte din 

acestea . 

 

6. NEWSLETTER-UL DANDELION – Va apărea zilnic/ saptamanal și va fi trimis pe 

grupul de wapp. Scopul sau este de a anunța noutățile din clasă, tema saptamanii, 

pozele copiilor, meniul, graficul cu masa de pranz, etc. Acesta poate conține, de 

asemenea, si articole despre parenting, despre evoluția copiilor, consilierea parintilor, 

precum și alte teme de interes. 

 

7. ÎNTÂLNIRILE EDUCATORI - PARINTI 

Evaluarea evoluției copilului este o temă zilnică pentru educatoare. Copiii nu sunt 

niciodată comparați unii cu alții și nici notați în mod tradițional sau arbitrar. Evaluarea se 

bazează pe dezvolarea individuală a fiecărui copil. Organizăm aceste întâlniri dintre 

educatoare și părinți de două ori pe an. Întâlnirea din toamnă are ca scop o mai bună 

cunoastere, atât din partea părinților cât și din partea educatoarelor.  Întâlnirea din vară 

mailto:claudiapinescu@yahoo.com
mailto:office@gradinitadandelion.ro
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este menită să ofere părinților un feed-back al evoluției pe care a avut-o copilul pe 

parcursul anului școlar. 

 

8. WEBSITE – Pe site-ul grădiniței www.gradinitadandelion.ro găsiti linkuri 

folositoare, articole, informații despre grădinița noastră. 

 

IV. OFERTA NOASTRĂ 

●    spatii noi, special construite pentru copii, generoase si luminoase; 

●    curte mare, spatiu verde, alei cu pavaj integral de cauciu/ tartan, locuri special 

amenajate cu nisip, leagane, casuta de turta dulce si spatii de joaca pe nivele de varsta; 

●    sali de curs prietenoase si dotate corespunzator pentru activitati, cu mobilier adaptat 

varstei, din materiale sigure care nu prezinta pericolul lovirii; 

●    sala separata pentru optionale 

●    sala de masa pentru grupa baby; 

 bucatarie proprie; 

●    toate materialele educationale si jucariile necesare bunei desfasurari a activitatilor; 

●    dotari si profesori de calitate pentru materiile optionale; 

 cadre calificate in invatamantul prescolar; 

 asistent medical cu program zilnic de 8 ore 

●    cabinet medical dotat corespunzator; 

 izolator  

 

Copiii asimileaza cunostințele prin joc, poveste, rima și ritmuri. Am ales cinci optionale  

care sunt incluse in oferta standard a gradinitei:  

 limba engleza  

 dans modern  

 bune maniere  

 cunoasterea universului prin experimente  

 art&craft  

Educatoarea impreuna cu parintii stabilesc optionalul/optionalele urmate la clasa. 

Gradinita faciliteaza urmarea altor discipline care nu sunt incluse in oferta standard, dar 

care se pot asigura la cererea parintilor: balet, dans popular si modern, Clever Children, 

arta teatrala, MindLab, ateliere senzoriale, arte martiale, quiling, English jolly phonic etc. 
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MENIU SANATOS 

● toata mancarea este preparata in bucataria proprie; 

● copiii pot servi in functie de programul ales, pana la 4 mese zilnic : mic dejun, gustare 

formata din fructe, pranz format din doua feluri, gustarea dupa somn; 

● nu se folosesc adaosuri artificial, gen delikat; 

● folosim ca baza pentru mancare carnea de curcan, pui, peste (somon) sau vita; 

● nu folosim carne de porc, mezeluri, tocaturi preambalate; 

● respectam restrictiile si regulile medicale individuale in privinta alimentatiei; 

 

 

CURRICULUM 

Fiind o Gradinita autorizata urmarim programa nationala a Ministerul Educatiei, insa o 

personalizam in stil DANDELION. Sala de clasa este pregatita in asa fel incat copilul 

nostru sa se poata misca natural lucrand progresiv cu a varietate de materiale ce ii 

satisfac nevoile atat din punct de vedere emotional, psihic, intelectual, cat si social. 

Scopul nostru este acela de a raspunde nevoilor copilulului incurajand: 

- dezvoltarea de atitudini pozitive catre invatare, 

- dezvoltarea respectului de sine, 

- dezvoltarea abilitatii de concentrare, 

- inflorirea naturala a curiozitatii, 

- dezvoltarea disciplinei interioare si a spiritului ordinii, 

- dezvoltarea abilitatilor sociale, 

- achizitionarea cunostintelor scolare de baza, 

- dezvoltarea in cele mai bune conditii a adevaratului potential al copilului. 

 

VACANȚE 

Stim cat sunteti de ocupati, stim ca vacantele copiilor nu coincid de cele mai multe ori 

cu vacantele parintilor si de aceea unitatea noastra are foarte putine zile libere, mai 

exact zilele legale. Vă rugăm să consultați calendarul anual pentru a vedea care sunt 

zilele în care grădinița este închisă. 

 

V. POLITICI ȘI PROCEDURI 

ÎNSCRIEREA IN GRADINITA 

Înscrierea copilului dumneavoastra la gradiniţă începe cu o întâlnire la care participă şi 

copilul (daca se poate) pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a stabili dacă Gradinita 

DANDELION este cea mai bună opţiune pentru copilul dumneavoastră. 
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Pasul următor constituie completarea dosarului de înscriere: 

- fişa de înscriere 

- fisa de cunoastere 

- contract de scolarizare 

- copie certificat de naştere copil 

- copie CI a părintelui/ tutorelui legal 

- taxa de scolarizare 

- acord GDPR 

- aviz epidemiologic si adeverinta medicala de la medicul de familie (eliberate cu 48h 

inainte de intrarea in colectivitate)  

- meniul lunar si fisa sistemului de supraveghere (raman la dvs) 

 

SCHIMBAREA ADRESEI SI A DATELOR DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA 

Dacă vă schimbați adresa, numărul de telefon sau orice alte informații utile pentru 

contactul în cazurile de urgență va trebui să anunțați conducerea grădiniței. 

 

PREZENTA !!! 

Vă rugăm să anunțați conducerea sau educatoarea prin telefon/e-mail atunci când 

copilul lipsește de la grădiniță din motive de sănătate sau din motive personale. De 

asemenea, dupa absentarea a trei zile consecutive sunteti obligati sa prezentati un aviz 

de reintrare in colectivitate. 

Returnarea taxei de masa (10lei/ program prelungit si 15lei/ program lung) se face doar 

cu anuntarea conducerii sau personalului didactic cu 24 ore inainte. 

 

VENIREA SI PLECAREA DE LA GRADINITA 

Inceputul zilei de gradinita are loc la ora 08.00, insa copiii pot veni cand doresc, dar de 

preferat pana la ora 08.45!!! In acest timp, copiii de obicei povestesc activitati, impresii 

sau pornesc deja lucrul cu materiale. Dupa ora 08.45 venirea copiilor este un deranj 

pentru toti ceilalti si o pierdere pentru copilul care intarzie, mai ales a micului dejun care 

se serveste intre 08.45 si 9.15. Am insistat asupra acestui aspect in beneficiul copiilor. 

Intarzierile dupa ora 18:00 nu sunt acceptate. Copiii pot fi luati de la gradiniţă doar de 

către părinții lor sau de persoanele menționate în Fisa de cunoastere, în cazul în care 

nu suntem anunțați să procedăm altfel de către părinți prin telefon sau prin acord scris. 

La plecarea de la gradinita, in zona de vestiare, cand copilul deja s-a intalnit cu 

parintele este in responsabilitatea parintelui/persoanei care vine sa il ia de la gradinita. 

Astfel, parintele este responsabil de asigurarea respectarii regulilor in zona de vestiar: 

se foloseste voce de interior, nu se tranteste usa, nu se alearga in interior, incaltamintea 
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de interior este pentru interior, iar la iesirea in curtea interioara/afara se foloseste 

incaltamintea de exterior. Va rugam sa nu intrati incaltati mai departe de holul gradinitei. 

Rugam insistent parintii sa se asigure ca usa de la intrare/ poarta este inchisa 

corespunzator. Siguranta copiilor este foarte importanta, va rugam sa ne ajutati 

asigurandu-va ca atat la plecare cat si la venire inchideti usa in urma dumneavoastra. 

La interfon, avem rugamintea sa va recomandati (cel putin pentru inceput cand nu ne 

cunoastem unii cu altii foarte bine) “Sunt mama/ tatal/ bunicul/ bunica copilului …….....” 

este din nou un aspect necesar pentru siguranta copiilor. Va multumim pentru 

colaborare. 

 

SĂNĂTATEA !!! 

Părintii vor fi de acord cu următoarele: 

 Să completeze un formular medical în care să ofere grădinitei cât mai multe detalii în 

legătură cu actuala stare de sănătate a copilului 

 Să discute cu personalul grădinitei despre problemele de sănătate anterioare 

 Să ofere grădinitei doua numere de contact în caz de urgentă 

 Să înstiinteze periodic educatoarea despre starea de sănătate a copilului si sa 

completeze la începutul fiecărui an scolar formularul medical 

 Să respecte regulile privind sănătatea copilului prezentate in ghid 

 

Mai jos aveti o listă cu simptome care vă vor ajuta să vă hotărâti dacă puteti trimite sau 

nu copilul la grădinită. Vă rugăm să nu aduceti copilul la grădinită dacă are vreunul din 

simptomele de mai jos: 

 febra peste 37,3°C ( un copil ce a avut febra mai mare de 37,3°C trebuie sa ramana 

acasa cel putin 24 de ore dupa ce febra a cedat) 

 durere fără un diagnostic clar 

 daca copilul a varsat de doua sau mai multe ori in ultimele de 24 de ore 

 daca copilul a avut diaree (3 sau mai multe scaune apoase în 24 de ore) 

 mâncărimi sau pete (mai ales cele însotite de febră)  

 curgerea nasului în abundentă, secretii colorate; 

 tuse persistentă / respiratie greoaie 

 dureri accentuate în gât (însotite de febră sau de amigdale inflamate) 

 probleme de vedere ori conjunctivită 

 orice alte simptome care indică boală 
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Vă rugăm să anuntati conducerea grădinitei prin telefon/ e-mail atunci când copilul va 

lipsi din cauza unuia dintre simptomele de mai sus. Se va anunta grupa de existenta 

unui caz de ….. (boala respectiva), pentru a urmari starea de sanatate a copilului si 

acasa. 

Dacă copiii vor avea aceste simptome la grădinită, vor fi separati de ceilalti copii, iar 

părintii vor fi sunati ca să stabilească ce este de făcut. Dacă părintii nu pot fi contactati 

vor fi sunate persoanele de contact în cazuri de urgent sau medicul. 

 

Când copilul este din nou adus la grădinită va fi trimis certificatul medical eliberat de 

doctor (doctorul de familie sau doctorul care a avut temporar grijă de copil, etc.) si va 

trebui să mentioneze: numele copilului, motivul absentei, perioada bolii si acordul că 

respectivul copil se poate întoarce la grădinită. Acest certificat medical este necesar 

pentru copiii care lipsesc mai mult de 3 zile consecutive.  

 

Tratamentele medicale 

Medicamentele pot fi administrate în cadrul grădiniței în următoarele condiții: 

- Toate medicamentele trebuie să fie în cutia lor și trebuie să aibă pe ele numele 

întreg al copilului, data de expirare și instrucțiunile de administrare (ora, cantitatea). 

- Dați medicamentul asistentei medicale sau educatoarei. 

 

Curățenia 

Grădinița este curățată zilnic. Vă rugăm să ne ajutați să o menținem curată prin 

folosirea protectoarelor pentru pantofi așezate la intrarea în grădiniță de câte ori doriți 

să intrați mai departe de holul de primire. Materialele didactice și măsuțele sunt curățate 

zilnic/ saptamanal cu soluții antibacteriale. 

 

Rezolvarea conflictelor 

Considerăm că un tip de comunicare deschisă și relația de susținere reciprocă între 

acasă și grădiniță sunt de maximă importanță în dezvoltarea copilului. Dacă aveți 

nelămuriri sau motive de îngrijorare, vă rugăm să vă adresați conducerii Gradinitei. 

 

Aspecte LEGALE 

Declarația de non-discriminare 

Gradinita primește copii indiferent de rasă, culoare, sex, nevoi speciale, religie, 

naționalitate ori etnie. Aceștia vor avea drepturi și privilegii egale în desfășurarea 

activităților care țin de grădinița. 
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Acordul părinților 

Consideram ca avem acordul dumneavoastra in ceea ce priveste fotografiile și 

înregistrările video în care apar copiii dumneavoastră si care vor aparea pe pagina 

noastra de facebook sau site. Va rugam sa ne anuntati de contrariu. Toate excursiile/ 

taberele/ deplasarile in exteriorul gradinitei va vor fi anuntate cu minim 24 ore inainte si 

vi se va cere acordul pentru acestea. 

 

Îngrijirea copilului 

Gradinita se ocupă de dezvoltarea individuală a fiecărui copil. Considerăm că toți copiii 

au nevoie de o familie iubitoare și care să îi susțină moral, va rugam sa ii asigurati de 

toata dragostea dvs, de toata increderea in ceea ce priveste personalul gradinitei si de 

faptul ca va veti intoarce dupa ei la sfarsitul programului. 

Va rugam niciodata sa nu-i amenintati ca ii veti lasa la gradinita sau ca veti ruga 

doamna sa-i pedepseasca! 

 

IV. REGULI INTERNE IMPORTANTE 

ZILELE DE NAȘTERE  

Ziua de naştere este un moment foarte important pentru copil, de aceea putem 

organiza, la cererea parintelui, o petrecere la gradinita. Cu ocazia zilelor de naștere 

adunăm toata grupa pentru ca ei să se simtă astfel parte din colectiv. Părinții aduc un 

tort (cat se poate de prietenos cu varsta copiilor) pentru ziua de naștere. Acceptam doar 

torturile de la cofetarie si avem nevoie de certificat de calitate pentru acestea. De 

asemenea, daca doriti puteti aduce suc fara acid, sampanie fara alcool, coifuri, baloane, 

animatori, pahare și farfurii tematice de unică folosință. Părinții și bunicii sunt bineveniți 

la acest eveniment. Va putem pune, daca doriti, in legatura cu o firma pentru animatie si 

decorare. De asemenea, in saptamana dinaintea evenimentului toti parintii vor fi 

anuntati de “petrecerea copilului ….“ si vor fi rugati sa contribuie cu o mica atentie 

(cadouri de maxim 20-30 lei: o carticica, un puzzle, un joculet, etc) sau chiar lucrate de 

ei, tocmai pentru  a-i invata sa ofere si sa primeasca cu drag. 

La sarbatorile de nume sfinte nu se aduc torturi, cadouri, nu se fac petreceri, insa 

sarbatoritii pot servi copiii cu bomboane/ fructe/ Barni/ etc. 

 

COMPORTAMENT - DISCIPLINA 

O legătură puternică, călduroasă și prietenoasă ajută copilul să se simtă încrezător în 

forțele sale și să capete sentimentul de siguranță. Educatoarele sunt un permanent 

model pentru copii, iar acestea ghidează îndeaproape eventualele conflicte și probleme 

care apar între copii. Aceștia la rândul lor sunt învățați cum să rezolve ei înșiși 
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problemele pe care le întâmpină, cum să înfrunte frustrări, cum să-și exprime 

sentimentele într-o manieră pozitivă. Copiii care perturbă mediul de lucru sunt rugați să 

stea linistiti, departe de grup până când sunt pregătiți să reintre în colectiv. Copiii sunt 

deseori cei care hotărăsc că sunt gata să se întoarcă în echipă sau educatoarele sunt 

cele care hotărăsc acest lucru, depinde de la un caz la altul.  

 

ACTIVITATILE IN AER LIBER 

Programul grădiniței noastre include activități în aer liber în aproape fiecare zi, cel putin 

in zilele in care vremea permite acest lucru. Copiii care stau în clasă câteva ore au apoi 

nevoie de aer proaspăt, exerciții fizice, timp de relaxare în curte. Copiii raman in sala 

doar daca parintele cere in mod expres acest lucru in cursul diminetii. Pe timpul iernii 

copiii ies afară minim 15-30 minute cand conditiile meteo sunt favorabile; atunci cand 

este vant puternic sau ploaie se vor organiza activități în interior. 

 

SOMNUL ȘI ORELE DE LINIȘTE 

După masa de prânz copiii sunt duși la somn înainte de a lua parte la activitățile de 

după- amiază. Toți copiii vor fi rugati să stea liniștiți, să se relaxeze chiar dacă nu dorm.  

 

FOLOSIREA OLIȚEI/ WC 

Pampersii se aduc de acasa si obligatoriu sa fie cu arici, nu pants. 

 

Incurajăm părinţii sa îi înveţe pe copii sa folosească wc-ul înainte de a începe grădinița. 

Dacă, totuși, acest lucru nu se întâmplă, unii fiind foarte mici pentru aceasta etapa, vom 

colabora cu familia pentru a ajuta copilul să scape de scutece la timpul potrivit. Timpul 

potrivit inseamna, de obicei, intre 2 si 3 ani sau momentul in care copilul devine 

constient si spune caca /pipi sau arata nevoia de a merge la baie. La gradinita nu avem 

voie cu olite, insa vasul wc este unul pe dimensiunea copilului si nu ar trebui sa puna 

probleme de adaptare. 

 

La dezvatarea de pampers avem nevoie, in primul rand de colaborare, daca renuntam 

la gradinita la pampers, renuntam si acasa, nu aduceti copiii dimineata cu pampers, ii 

aduceti cu chilotei. La ghiozdanel sa avem, macar in prima saptamana, 4-5 perechi 

pantaloni si chiloti, chiar si niste sosete. Si rabdare! 

 

COPIII CU NEVOI SPECIALE 

Dacă un anumit copil are nevoi speciale de tratare vom fi de acord să comunicăm cu o 

persoană avizată (logoped, psiholog, etc.) pentru a ajuta copilul să învețe și să 
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progreseze mai rapid. In cazul copiilor cu alergii alimentare, va exista la bucatarie o lista 

a copiilor care sufera de alergii si a alimentelor corespunzatoare; impreuna cu parintii, 

vom stabili daca copilul ia sau nu masa impreuna cu ceilalti copii si vom lucra pentru 

dezvoltarea unui comportament constient si adecvat situatiei sale care sa il ajute la 

integrarea in colectivitate. Educatoarele vor fi instruite in mod special despre protocolul 

urmat in aceste cazuri. 

 

BUNURILE PERSONALE 

Copiii NU au voie să aducă jucării în sala de clasă. 

 

VESTIMENTATIA 

Programul nostru încurajează folosirea hăinuțelor cu care copiii se pot îmbrăca uşor 

fără ajutorul adulților. Evitați hainele care au capse greu de închis, curelele, panglicile 

sau orice altceva ce copilul nu poate folosi. Hainele cu elastic sunt cele mai potrivite, 

precum și cele care au capse, fermoare sau nasturi ușor de folosit. 

Hainele de grădiniță ar trebui să fie curate, comfortabile, ușor de spălat, potrivite pentru 

vremea de afară. Hainele copiilor nu ar trebui să îi încurce la activitățile și jocurile de la 

grădiniță, ci ar trebui să le permită să alerge, să se cațere, să se joace fără probleme. 

Gecile, jachetele, pălăriile trebuie să aibă pe ele notate numele copiilor. Se întâmplă 

destul de des ca mai mulți copii să aibă haine aproape identice, greu de distins. Dacă 

se întâmplă să pierdeți articole vestimentare puteți să verificați coșul cu obiecte uitate. 

In clasa este important ca cei mici să se poate mișca liber. Multe dintre activități se 

desfășoară pe covorașe si de multe ori copiii trebuie să stea cu picioarele încrucișate, 

așezați în cerc. Copiii vor lua parte și la activități care să le dezvolte spiritul de 

coordonare. De aceea recomandăm încălţaminte de interior adecvata. De evitat 

sandalele sau șlapii. Șosetele ar trebui purtate împreună cu încălțămintea. Va rugam sa 

verificaţi zilnic săculeţul copiilor și aveţi grija sa existe suficiente haine de schimb, sunt 

mici, mai dau apa/supa pe ei, mai uda chiloteii, este bine sa asigurati haine de schimb. 

Pentru somn copiii au nevoie de pijamale, care se pun in saculet etichetat si care 

trebuie înlocuite în fiecare zi de luni (vinerea/ la nevoie le veți lua acasă pe cele 

folosite). Punem la dispoziție prosoape de unica folosinta, servetele umede. Copiii nu 

trebuie să poarte la grădiniţă bijuterii, bani, telefoane mobile, poşetuţe, ochelari de 

soare sau alte accesorii cu funcţie strict decorativă. 

 

ARTICOLE PIERDUTE 

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea de articole pierdute și găsite și să nu lăsați 

grămada de haine din această zonă să crească excesiv. Pentru a evita pierderea 
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hăinuțelor vă sugerăm să le etichetați. La sfârşitul fiecarui semestru lucrurile 

nerevendicate de la articole pierdute vor fi donate. 

 

PIERDEREA MATERIALELOR DIDACTICE 

Uneori copiii sunt atrași de anumite materiale din sala de clasă și sunt tentați să ia 

acasă piese care le compun. Atunci când un material didactic nu este complet el trebuie 

înlăturat de pe raft până când se găsesc piesele dispărute. Dacă dați peste obiecte din 

clasă sau care aparțin grădiniței în sacul sau buzunarul copilului dumneavoastră vă 

rugăm să le returnați. La fel se va proceda și în cazul articolelor vestimentare care nu 

aparțin copilului dumneavoastră. 

 

ACOMODAREA DIN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ 

Toate sugestiile de mai jos au rolul de a vă ajuta să vă pregătiți copilul pentru prima zi la 

grădiniță. Momentul în care un copil începe gradinita reprezintă un pas important și de 

aceea are nevoie de sprijinul familiei. Este de recomandat să le oferiți copiilor detalii  

despre începutul anului școlar, explicându-le despre ceea ce se așteaptă de la ei într-un 

mod calm și succint. Acomodarea este diferita de la un copil la altul. Recomandam sa 

inceapa copilul intai cu programul scurt, iar trecerea la programul lung sa se faca atunci 

cand el este pregatit – nu de putine ori, copiii ce incep cu programul scurt isi asteapta 

parintii in pat, deja imbracati in pijamale si le spun cu zambetul pe buze ca ei astazi 

dorm la gradi. Va propun sa respectam copilul si sa alegem impreuna abordarea care i 

se potriveste lui.  Unii copii vor ramane in gradi poate din prima zi, fara probleme, altii 

vor plange o zi- doua- o saptamana- o luna. Calitatea de mama si experienta ma 

indeamna sa propun un parteneriat intre parinti si gradinita care sa-i ofere copilului 

dumneavoastra increderea necesara pentru a intra cu zambetul pe buze in sala de 

clasa la momentul potrivit. Cu rabdare si dragoste vom trece peste asta impreuna. Imi 

permit cateva sugestii: 

 Incepeti cu povesti despre zilele de gradinita ale voastre, ale parintilor, ale fratilor 

mai mari sau alte prietenilor care sunt deja inscrisi la gradinita. Stim cat de mult 

le plac copiilor povestile inainte de culcare, profitati! 

 Ii puteti antrena in jocuri de-a gradinita, schimband rolurile parinte- educator- 

copil pentru ca el sa aiba o imagine corecta asupra celor ce se vor petrece in 

gradinita. 

 Este clar ca prima zi de gradi inseamna si hainute noi, ghiozdanel nou… mergeti 

impreuna la shopping si lasati copilul sa decida singur ce ghiozdanel vrea, ce 
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rochita, pantaloni sau pantofiori prefer, chiar daca nu par cele mai bune alegeri, 

pana la urma el le imbraca, nu? 

 Are o jucarie preferata, un obiect de care este atasat? Foarte bine, ne este de 

ajutor, lasati copilul sa-l ia cu el! 

 Esentiale, atat pentru parinti, cat si pentru copii sunt intalnirile scurte cu 

educatoarea inainte de inceperea cursurilor. Intalnirile pot avea loc in gradinita. 

 Sa retinem, fiecare acomodare este diferita ! 

Nu vă simțiți descurajat dacă copilul plange in primele zile, refuza sa manance sau sa 

se joace la gradi sau daca nu vrea sa revina la gradinita, sunt reactii normale in 

perioada de acomodare. Aveti rabdare si oferiti timp copilului de a se obisnui. Nu cedati 

in primele zile, nu exisa copil de neacomodat, ci parinte fara rabdare. Vorbiti cu ceilalti 

parinti, veti vedea ca toti au trecut prin ce treceti dvs acum. Etapa de acomodare este 

normal, fireasca si cere timp! Nu va suparati daca copilul dumneavoastră nu vă 

povestește amănunțit ce face la grădiniță pentru că de cele mai multe ori el/ea participă 

la mai multe activități pe parcursul zilei și nu și le poate aminti pe toate. Un alt lucru pe 

care nu trebuie să-l uitați este că pe noi ne preocupă mai ales procesul de învățare si 

nu neapărat produsul de aceea multe dintre cunoștințele dobândite de copil sunt 

interiorizate. Trebuie să aveți răbdare pentru a sesiza noile abilități și cunoștințe pe care 

le va dobândi copilul la grădiniță. 

 

Mult succes tuturor in noul an scolar! 

 

PROCEDURI ANTICOVID IN PERIOADA DE ALERTA  

1. ACCESUL PĂRINȚILOR IN INTERIORUL GRADINITEI ESTE INTERZIS!  

2. La usa gradinitei, incepand cu ora 08.00, va asteapta dna Magda si dna Dani 

care preiau copiii, ii dezbraca, descalta, ii pregatesc de interior si ii duc in 

gradinita. In cazul in care ati ajuns la usa și nu iese nimeni in întâmpinarea Dvs 

(posibil sa pregătim și sa conducem alti copii la grupe) ne sunați, fie la interfonul 

de la usa, fie la telefon și imediat ce este cineva disponibil vom ieși. Daca din 

motive obiective ati ajuns dupa ora 08.45, ati sunat si nu v-a raspuns nimeni, nu 

va impacientati, cineva o sa va deschida, dar s-ar putea sa fie nevoie sa 

asteptati! 
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3. Insistam sa ajungeti pana in ora 08.45, doamnele dupa aceasta ora sunt prinse 

cu micul dejun. De asemenea, micul dejun se serveste intre 08.45 si 09.15, ati 

risca sa il pierdeti. 

4. Copiilor li se va lua temperatura, la venire, un rezultat peste 37,3 si se repeta 

procedura, după câteva minute. Peste 37,3 accesul nu este permis in gradinita!  

Sub 37,3 copilul este preluat, descălțat, dezbrăcat, spălat pe mâini și băgat in 

clasa.  

5. Luati in calcul petrecerea a 3-5 minute la usa grădiniței sau mai mult chiar, in caz 

de aglomerare, pentru efectuarea acestor proceduri.  

6. Este recomandata pastrarea distantei de 1 m între copii, copii si personal in sălile 

de clasa, sala de mese, dormitor, curte (lucru aproape imposibil de respectat 

ținând cont de vârsta copiilor, de faptul ca ei trebuie ajutati la schimbat hăinuțe, 

pampers, spălat, hraniti, ajutati la activitati, alinati in perioada de acomodare, etc) 

de aceea am reorganizat si reorganizam constant clase, Sali de mese, program 

masa, somn, dormitoare și cadre didactice .  

7. Alte măsuri de luat in calcul noi deja le aveam (aerisire incaperi, bai dotate, 

dezinfectant, curățenie, etc)  

8. Am triat jucăriile și am păstrat doar cele foarte ușor de igienizat. Accesul in 

gradinita, in aceasta perioada, cu jucării este interzis!  

 


