
Dragi părinți! 

Așteptăm cu nerăbdare ziua de 14 septembrie, începutul anului școlar. Acest an scolar va începe 

altfel. Pentru derularea activității în siguranță, împreună cu colegii, am făcut demersurile necesare, 

prevăzute de ordinuri și ghiduri. 

Documentele necesare pentru intrare în colectivitate ( aduse în prima zi) 

- Copiii noi trebuie să aducă adeverința medicală pentru intrare în colectivitate de la medicul 

de familie 

- Dacă un copil are vrea boala cronică, trebuie să aducă de la medicul specialist adeverință 

medicală, însoțită de o declarație pe propria răspundere, că copilul poate să intre în 

colectivitate 

Informații importante: 

- Grădinița funcționează cu programul: 7:30-16:30 

- Părinții nu au voie să intre în grădiniță, copii sunt așteptați la intrarea în grădiniță, unde li 

se va măsura și febra. 

- La intrarea principală așteptăm copii astfel: 

o 7:30-8:15: grupele 

 Csipike 

 Albinița 

 Pillangó 

 Vuk  

o 8:15-9:00: grupele 

 Cimbora 

 Szivárvány  

 Tappancs 

 Mókus  

 Kereplő 

- Plecarea copiilor acasă va fi în felul următor: grupele de la etaj vor pleacă acasă la intrarea 

principală, iar grupele de jos vor pleca acasă la ieșirea din terasă astfel: 

o 15:30-16:00: grupele 

 Szivárvány 

 Cimbora 

 Tappancs 

 Kereplő 

 Pillangó 

o 16:00-16:30: grupele 

 Mókus  

 Vuk 



 Csipike 

 Albinița  

- Dacă vremea ne permite, copii vor fi luați din curte. În caz de vreme rea vă rugăm anunțați 

educatoarele prin telefon. 

Contribuția pentru hrană începând din septembrie este 10 lei/zi. Puteți plăti contribuția în contul 

grădiniței: Gradinita Villanytelep: RO92TREZ35221E331400XXXX, vă rog să specificați grupa 

și numele copilului sau puteți achita în caseria grădiniței. 

- Copiii în majoritatea zilei vor fi în aer liber, vă rugăm să îmbrăcați copiii adecvat 

(educatoarele vă vor prezenta mai multe informații). 

- Hainele copiilor vă rugăm să le puneți într-un sac personalizat, cu numele copilului 

- Nu aveți voie să aduceți jucării, suzete aduse de acasă. 

- Vă rugăm să comunicați cu educatoarele  online. 

- Dacă ați fost în ultimele două săptămâni în locuri cu risc vă rog să ne anunțați și să nu 

aduceți copilul timp de 14 zile. 

Noi facem tot posibilul pentru siguranța copiilor. 

Vă doresc multă sănătate și un an școlar liniștit pentru copii. 
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