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1. NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT: 
I. Filiera, Profiluri, Specializari/Calificari. 
II. Efective de copii; personal; resurse umane 

 

Învăţământ preşcolar 

Planul de învăţământ 2016 – 2017 : 
- 3 grupe mici ..............60 copii 
- 3 grupe mijlocii .........60 copii 
- 4 grupe mari  ............80 copii 

Personal didactic : 9 cadre didactice titulare ale învăţământului , din care:  5 educatoare cu gradul I, 2 
cadre cu gradul II şi 2 educatoare  cu definitivat; toate educatoarele au parcurs diferite cursuri  în 
specialitatea postului; directorul unităţii este profesor cu gradul didactic I, curs de management şcolar 
şi alte cursuri de formare profesională.  

Personal didactic auxiliar –  contabil şi administrator,  

Personal de îngrijire : 6 îngrijitoare, 2 bucătărese, 2 muncitori necalificaţi, 1 mecanic de întreţinere.    
În grădiniţă îşi desfăşoară activitatea un consilier  şcolar cu 0,25 normă didactică. 

Personal sanitar – 1 medic pediatru, 2 asistente medicale 

Personalul este  împărţit între cele 2 corpuri ale grădiniţei, astfel încât să se poată desfăşura 
activitatea unităţii în condiţii normale. 

Conducerea grădiniţei este asigurată de 1 director, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie şi 
partenerul constituit în Comitetul reprezentativ al părinţilor. 

Consiliul Profesoral este alcătuit din toate cadrele didactice din unitate şi are responsabilităţi 
prevăzute în ROFUIP. 

Consiliul de Administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare şi are toate atribuţiunile 
prevăzute în ROFUIP. 

Efectivele de copii:  10 grupe cu un plan de şcolarizare de 200 de copii pe 2 nivele de vârstă; copiii 
provin din zona în care este amplasată grădiniţa cu cele 2 corpuri; înscrierile în grădiniţă urmăresc 
instrucţiunile emise de I.S.M.B. şi transmise în reţeaua şcolară.  

               III.Resurse materiale  

a)  Utilizarea spaţiului şcolar este complet; cele 10 săli de grupă sunt toate funcţionale; fiecare grupă 
este dotată cu mobilier nou şi adecvat, arii de stimulare, bibliotecă, televizor, dvd, combină muzicală 
; sălile de grupă au covoare şi paturi rabatabile, beneficiază de un număr de 26 calculatoare pentru 
uz didactic, laptop-uri, internet, TV, DVD, copiatoare, imprimante, videoproiectoare, sistem de 



supraveghere audio-video, fond de carte, alte materiale didactice; sală de sport amenajată special 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive precum şi a opţionalului de dans şi karate. 

 Cabinetele metodice sunt dotate cu mobilier modular, nou şi funcţional, seturi de planşe şi piese 
pentru diverse activităţi, jocuri educaţionale, copiator. 

Primăria sectorului 3 –  finanţează bugetul anual aprobat. Cu ajutorul Primăriei şi pe baza finanţării 
primite s-au realizat dotările aferente  şi s-au efectuat  reparaţiile şi igienizările periodice.  

b) Sali, laboratoare, cabinete, biblioteca, sala sport, teren de sport, cabinet medical, bloc 
alimentar, cantina, internat, s.a. 

c) Materiale si mijloace didactice: calculatoare, laptop-uri, tablete, internet, e-catalog, TV, DVD, 
copiatoare, imprimante, videoproiectoare, sistem de supraveghere audio-video, smartboard-uri, 
fond de carte, alte materiale didactice specific laboratoarelor/cabinetelor. 
 
IV.Program de functionare 
De luni până vineri de la ora 7,30 la ora 17,30 – programul copiilor şi al personalului didactic 
Personalul nedidactic:  7,00 – 18,00 (tura I – 7,00 – 15,00; tura II – 10,00 – 18,00) 
 
 

2. OFERTA CURRICULARA  
a)  Trunchi comun si CDŞ/CDL, diferentiata pe nivele de invatamant, profiluri, 

specializari/calificari. Se vor mentiona planurile cadru in vigoare; 
b) CDŞ/CDL – prezentare (extindere/aprofundare sau disciplina noua) – se vor preciza 

obiective/competente, continuturi, modalitati de evaluare. 
 

Curriculum :  

Proiectarea activitatilor din trunchiul comum al invatamantului prescolar 
Pentru realizarea sarcinilor și conținutului prevăzut de programă în gradiniță se folosesc activitățile 
obligatorii care constitue forma de bază prin care se transmit, se consolidează și de verifică cunoștințe, 
priceperi și deprinderi. 
O bună parte dintre activitățile obligatorii sunt destinate rezolvării problemelor cunoașterii mediului 
înconjurător, dezvoltării limbajului și activităților matematice. Așa sunt: observările, convorbirile după 
imagini, jocurile didactice, povestirile, memorizările, convorbirile, jocul logico – matematic. Alte 
activități, cum sunt desenul, pictura, modelajul, activitățile practice, activitățile de educație muzicală și 
de educație fizică, prin conținutul lor și modul de desfășurare aduc o contribuție însemnatăla precizarea 
cunoștințelor, verificarea acestora ca și la perfecționarea unor abilități și deprinderi de comunicare și 
exprimare prin artă și mișcare.  
 

Unitatea  dispune de întregul material curricular – planuri de învăţământ şi programe  şcolare, auxiliare 
curriculare – caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri, îndrumătoare. Se lucrează ritmic după 
Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă (aprobată prin O.M.nr.5233/2008) respectându-



se orarul şi programul zilei.Cadrele didactice au prevăzut în fişa postului obligaţia de a susţine activităţi 
comune, distractive şi de relaxare, activităţi de recuperare, activităţi extracurriculare, opţionare, folosind 
instrumentele de muncă specifice, puse la dispoziţie de conducerea unităţii, la fiecare început de an 
şcolar. Performanţele zilnice, motivaţia, gradul de îndeplinire a obligaţiilor şcolare, vor fi monitorizate 
permanent de educatoare. Evaluarea formativă urmărită la clasă se va regăsi, pentru fiecare educatoare 
în parte, în portofoliul de activităţi, proiecte, fişe de autoevaluare, de evaluare a temei, portofoliile 
copiilor, etc. 

“Curriculum pentru invatamantul prescolar” - 5 domenii experientiale:  
1. Domeniul Limba si comunicare – acopera exprimarea orala si scrisa, abilitatea de a intelege 

comiunicarea verbala si scrisa 
2. Domeniul Stiinte – include atat abordarea activitatilor matematice prin intermediul 

experientelor practice cat si intelegerea naturii, ca fiind modificabila de fiintele umane cu care 
se afla in interactiune  

3. Domeniul  Om si societate – include omul, modul sau de viata, relatiile sale cu semenii si natura, 
tehnologia 

4. Domeniul  Estetic si creativ – acopera abilitatile de a raspunde emotional si intellectual la 
experiente perceptive, aprecierea frumosului  

5. Domeniul  Psihomotric – acopera coordonarea si controlul miscarilorcorporale, mobilitatea 
generala si rezistenta fizica, abilitati motorii si de manipulare de finite, ca si elemente de 
cunoastere, legate mai ales de anatomia si fiziologia omului. 

 „Curriculumul la decizia şcolii” este elaborat cât mai divers ţinând cont de dorinţele părinţilor:  

                               

                    PICTURĂ                                               DANS                                                      KARATE                                                

                        

  

 LIMBA ENGLEZĂ                       BASCHET                                                                      
MUZICĂ CU ACOMPANIAMENT 



                              

3. OFERTA EXTRACURRICULARĂ 
 

 Spectacole de teatru şi circ – lunar 
 Serbări tematice 
 Excursii, vizite, concursuri  scolare  

   

                       

 

 Se va elabora conform specificului unitatii; 
 Se vor mentiona si proiectele/programele educationale, evenimentele de 

traditie ale unitatii, toate activitatile educative din oferta proprie.                  


