Deviza Grădiniței cu Program Prelungit
”RAZĂ DE SOARE”:
Grupe incluzive
Grupe cu predare în limbile minorităților
Șanse egale la educație:
 toți copiii, fără deosebire de apartenență etnică
sau culturală, trebuie să beneficieze de
oprtunități egale de a învăța;
 reprezintă o nouă atitudine față de școală,
atitudine care presupune înțelegere, identificare,
acceptare și punere în valoare a diferențelor;
 reprezintă acel tip de educație care urmărește
fructificarea experiențelor, tradițiilor fiecărei
etnii prezente într-o colectivitate în spiritul
respectului și acceptării reciproce.

Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370
Tel. fix: 0264 599 541
Tel. secretariat: 0736 343 881
Fax. : 0364 430 117
E-mail: razadesoare.grad@yahoo.com

Ce oferim?
Zile Libere
30 noiembrie 2021 (marți) - Sfântul Andrei
1 decembrie 2021 (miercuri) -Ziua Națională a
României
24 ianuarie (luni)- Ziua Unirii Principatelor Române
22 aprilie -Vinerea Mare
24 -25 aprilie - Paște ortodox 2022
1 iunie (miercuri) - Ziua Copilului
12 iunie (duminică) - Rusalii, 13 iunie (luni) — A
doua zi de Rusalii
* în luna august 2022, grădinița va fi închisă
pentru lucrări de igienizare, întreținere și
reparații.
Informații pentru plata taxei de masă- 10 lei/zi
Transfer bancar, în contul grădiniței, deschis
la Trezoreria Cluj:
Titular de cont:Grădinița cu Program
Prelungit Rază de Soare Cluj- Napoca
CUI 17971482
Cont RO10TREZ21621E331400XXX
La ”detalii”, vă rugăm să menționați numele
și prenumele copilului, grupa(obligatoriu) și
numărul de zile achitate.

 Un atractiv și modern spațiu educațional
 Mobilier modular adaptat cerințelor noului
curriculum

 Materiale și mijloace didactice moderne
 Sală de mese și bucătărie dotate după cerințe








DSP și DSV
Aparatură audio-video
Conectare la internet
Supraveghere video
cabinet medical
Cabinet psihopedagogic
Cabinet logopedic
Spațiu dotat pentru activitățile în aer liber, curte
pavată cu dale de cauciuc, aparate de joacă

10 grupe, structurate:
 8 grupe cu program prelungit – str. Moților, Nr.135

Limbă de predare: română, maghiară, germană, din
care: 1 grupă mică, 2 grupe mijlocii, 2 grupe mari, 3
grupe combinate minorități (maghiari, germani)
 2 grupe combinate cu program normal - str.
Izlazului, Nr. 12
(mică – mijlocie – mare )

În limita locurilor disponibile primim și
copii cu vârste între 2 și 3 ani !

Grădinița cu program prelungit” Rază de
Soare” asigura fiecărui copil condiții
pentru cea mai buna, completă și utilă
dezvoltare, într-o lume magică, unde
jocul, veselia și personajele din povești îi
pregătesc pentru școală.

Reflecţii şi sfaturi
Acordarea timpului special

Adultul ar trebui să-şi rezerve zilnic un timp
special petrecut cu fiecare copil în parte;
Timpul special trebuie să fie destul de regulat
astfel încât copilul să se bazeze pe el;
Copiii învaţă totul din mediul înconjurator.
Dă-i şansa să câstige tot mai multă
independenţă.
Învaţă-l prin prezentarea activităţii, nu prin
corectare.
Un copil care este criticat frecvent învaţă să-i
judece pe alţii.
Respectă-ţi copilul atunci când a greşit şi îsi
poate repara greşeala.
Nu-ţi vorbi de rău copilul, indiferent dacă acesta
este sau nu de faţa.
Concentrează-te mai degraba pe ceea ce vrei să
educi bun în el, nu pe răul pe care vrei sa-l eviţi.
Intotdeauna fii pregătit să răspunzi când te
solicită copilul, căci atunci are nevoie de ajutor.
Când nu are nevoie de ajutor, nu interveni.
Nu întrerupe un copil âand este concentrat
asupra unei activitati: se odihneşte, lucrează sau
doar îi observă pe alţii.
Intotdeauna vorbeste şi comportă-te cu copilul
avand cele mai bune maniere si ofera-i tot ce ai
mai
Parteneriate desfășurate:
Grădiniță- familie
Grădiniță-bibliotecă
Grădiniță- poliție
Grădiniță- școală

Proiecte județene:
De mic învăț să mă feresc de rele
Educație financiară
Eco grădinița
Kalokagathia
Să citim pentru mileniul trei
Culori pentru pace
Curcubeul schimbării

Ce activități vor desfășura copiii la
grădiniță?
Denumirea activității
MOTTO

Educarea limbajului
Activitate matematică
Cunoașterea mediului
Activitate artistico-plastică
Educație muzicală
Educație pentru societate
Activitate practică
Educație fizică
Activități de dezvoltare personală
Activități opționale susținute de către educatoare
Resurse umane:
- personal didactic: director + 19 educatoare/ prof.
înv. preșcolar;
- personal didactic auxiliar: contabil, secretar
- personal nedidactic: 2 bucătărese. 10 îngrijitoare
- personal colaborator: medic, asistentă, psiholog,
logoped.

,,GRĂDINIȚA, O RAZĂ DE SOARE PENTRU
FIECARE!”

VIZIUNE

Gradiniţa noastră va asigura copiilor,
părinţilor şi comunităţii un mediu securizant,
transparent, flexibil, creativ şi atractiv pentru
dezvoltarea abilitatilor, aptitudinilor si
competentelor necesare integrării cu succes în
școală și societate punând accent pe
promovarea multiculturală și extinderea
serviciilor educaționale.
MISIUNE

Grădiniţa noastră este locul în care copiii trebuie
să se simtă ca şi acasă. Misiunea grădiniței
noastre este:
Dezvoltarea parteneriatelor Grădinițăfamilia- comunitate;
Crearea unui mediu educațional
incluziv;
Identificarea experiențelor de învățare
care să sprijine dezvoltarea globală individuală
a preșcolarului;

Programul grădiniței
• Activități de dezvoltare personală-rutine, tranziții,
întâlnirea de dimineață
• Jocuri și activități pe arii de stimulare
• Activități opționale
• Jocuri și activități recreative
• Activități din perioada după-amiezii: recuperatorii,
recreative, de cultivare și dezvoltare a înclinațiilor.

« Mergi în viață cu o licărire în ochi, cu
un zâmbet pe față și un scop măreț în
inimă.»
William James

