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Regulament Intern 

 

Din clipa în care copilul dumneavoastră intră în grădiniţa, începe o nouă etapă din viaţa lui. 

Noi, adulţii avem responsabilitatea de a asigura condiții prielnice pentru o dezvoltare 

armonioasă a personalității copiilor. Dacă dorim să ajungă adulți sănătoși și echilibrați, trebuie 

să le punem bazele chiar din perioada preșcolară prin socializare cu copii de aceeași vârstă și 

cu adulții care vin în contact cu ei.   

 

Legătura dintre părinţi, copil şi personalul didactic este bazată pe reciprocitate. Dacă dorim ca 

copilul să răspundă aşteptărilor noastre, în primul rând noi trebuie să respectăm interesele lui. 

În grupele din grădiniţă realizarea zilnică a acestui lucru este foarte grea, deoarece fiecare copil 

este diferit, iar acest lucru presupune abordarea diferențiată a copiilor și realizarea activităților 

individualizate. 

 

Educatoarea lucrează în conformitate cu scopurile educaționale cerute de noile educații, 

respectă sugestiile științifice metodologice, dar activitatea cu copiii este definită de necesităţile 

inividuale ale preșcolarilor din grupă.  

 

Scopurile specifice ale grădiniţei noastre:  

 

În grădiniţa noastră, pe lângă scopurile generale – educaţia intelectuală, emoţională, psiho-

motorică şi socială – punem un accent deosebit pe formarea vieţii sănătoase şi prevenirea 

problemelor de învăţare. 
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Orar 

-  Luni-vineri - 06:30 – 17:00 

-  sâmbătă, dumincă - închis 

 

06:30 – 09:00 - primirea copiilor, activități libere pe centre de interes, formarea rutinelor – 

dezvoltarea aptitudinilor individuale  

09:00 -  09:30   -micul dejun, rutine zilnice, dezvoltarea personalităţii 

09:30 – 11:00   -activităţi pe domenii experiențiale 

11:00 – 12:15   - activităţi liber alese, activități în aer liber, dezvoltarea personalităţii 

12:15 – 12:45   - prânzul, formarea şi dezvoltarea rutinelor,  

12:45 – 15:30   - poveste, odihnă de după masă 

15:30 – 16:30   - activităţi de dezvoltare-educare individuale, activităţi liber alese 

16:30 – 17:00   - plecarea copiilor acasă 

 

 

Actele necesare pentru înscriere:  

- cerere (la înscriere) 

- copia certificatului de naştere (la înscriere) 

- copia cărţii de identitate (la înscriere) 

- adeverinţă de venit a părinţiilor (la începerea grădinţiei) 

- adeverinţă medicală (la începerea grădinţiei) 

 

Structura anului școlar 

 cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;  

o vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;  

 cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;  

o vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;  
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 cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 

februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare 

județene/al municipiului București, după caz;  

o vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al 

municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;  

 cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 

februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, 

după caz, până joi, 6 aprilie 2023;  

o vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;  

 cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;  

o vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.  

 

În timpul vacanţelor grădiniţa funcţionează cu program de vacanţă, cu grupe cumulate.  

 

Perioade de închidere :   

 

Zilele oficiale  

 

Închidere de vară: 4 săptămâni de întreţinere, din cauza lucrărilor de renovare  

Închidere de iarnă: în decembrie între Crăciun şi Anul Nou  

Sosirea în grădiniţă: 

 

Rugăm ca copii să ajungă zilnic cel târziu până la ora 09:00 în grădiniţă. Am dori, ca copiii 

înscrişi la noi să se obişnuiască cu sistematizarea venirii în grădiniţă şi să lipsescă numai în 

cazuri justificate! 

 

Plecarea din grădinţă: 

 

Perioada de plecare după prânz este între orele 12.30- 13.15. Datorită rutinei de odihnă a 

grupelor, vă rugăm să nu vorbiți cu voce tare în vestiare. Plecarea copilului din grădiniţă și 
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salutul de rămas bun intră în atribuțiile părintelui.  În timpul poveștii dinaintea odihnei vă rugăm 

să nu deranjaţi activitatea.  

După înmânarea copilului protejarea siguranţei şi integritatea copilului este pe propria 

răspundere a părintelului. Începutul perioadei de plecare de după-masă: ora 15:40. 

 

Absenţa copilului: 

 

Am dori, ca copiii – în vederea formării sistematizării – să lipsească doar în cazuri justificate. 

Caz în care, din orice motiv, nu doriţi să-l aduceţi pe copil în grădiniţa, vă rugăm să ne anunţaţi 

înainte cu o zi.  

Dacă absenţa este neprevăzută, înştiinţarea trebuie făcută în ziua respectivă până la ora 09:00.   

 

În instituţia noastră copiii preşcolari pot să sosească şi să plece însoţiți de adult! În interesul 

părţilor implicate în educarea preșcolarilor, regulamentul grădiniţei noastre prevede şi se 

practică înmânarea „din mână în mână” a copilului. Pentru copilul înmânat părintului 

educatoarea nu mai este responsabilă. Rugăm împuternicire în scris dacă copilul este 

adus/preluat de copil minor (frate). 

Pentru siguranţa copiilor poarta este prevăzută cu zăvor, vă rugăm să-o închideţi întotdeauna.  

Rugăm ca zăvorul porții de la intrare să nu fie deschisă-închisă de copii, ci de părinţi.  

 

Nu putem să oferim date/informaţii părinţilor despre copilul altor părinţi. Dădacile nu pot să 

dea lămuriri/informații de tip pedagogic.    

 

Dacă doriţi să înscrieţi copilul într-o altă instituţie, este necesar  să completați o cerere către 

directoarea grădiniţei.  
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Vestimentaţia în grădiniţă: 

 

Copiii să fie îmbrăcaţi stratificat, conform vremii. Pantofii de schimb sunt obligatorii. În 

grădiniţă copiii trebuie să aibă pantofi sau sandale, şi nu papuci, doarece pot cauza accidente.  

Este important ţinuta comodă, de curte.  

 

Informaţii de interes public: 

 

Ştirile şi informaţiile se găsesc în mod regulat pe panoul de ştiri amenajat în hol. Rugăm citirea 

acestora în continuu şi respectarea termenelor comunicate.  

Publicarea oricărui anunţ în cadrul instituţiei se poate efectua numai cu ştirea şi aprobarea 

conducătorului grădiniţei.   

 

Hrănirea: 

 

Contravaloarea hranei pentru copii trebuie achitată anterior, la începutul lunii, zilele cu absenţe 

se transcriu pe luna următoare. 

Plata este valabilă şi pentru părinţii a căror copii lipsesc.  

 

Organizarea meselor de trei ori pe zi a copiilor este sarcina grădiniţei, hrănirea este organizată 

de grădiniţă.  

În grădiniţă copiii pot să consume doar mâncare analizată.  

Probele preluate din mâncarea consumată în grădiniţă de către copii este păstrată timp de 48 de 

ore.  

Păstrarea probelor este valabilă şi pe dulciurile ( in afara de tort) aduse de acasă, cu ocazia zilei 

de naştere, zilei onomastice.  

Excepţie: fructele, legumele aduse în plus de grupul întreg în vederea completării vitaminelor. 
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Informaţii privind educarea sănătății: 

 

În grădiniţă poate fi prezent doar copilul sănătos, curat, îngrijit! 

Dacă copilul dvs. este bolnav, primeşte medicamente, e pe cale de vindecare, în vederea 

protejării stării de sănătate ai celorlalţi copii, primirea lui în grădiniţă nu este posibilă.  

Pentru protejarea sănătăţii copiilor vă rugăm să nu intraţi cu pantofi de stradă în sala de grupă, 

grup sanitar.  

Dacă copilului dvs are o boala  contagioasă  trebuie să anunţaţi grădiniţa, în vederea luării 

măsurilor necesare! 

Dacă copilul dvs. cât este la grădiniţă va avea temperatură, vomită, sau are diaree vă vom 

informa, ca în cel mai scurt timp să-l puteţi lua acasă.    

Săptămânal este organizată o anumită zi pentru consumul de fructe și legume „ziua 

vitaminelor”, când copiii din fructele şi legumele aduse de acasă vor face salate, compoturi, suc 

de fructe.  

 

 

Colaborarea cu părinţii: 

 

Ne străduim ca în grădiniţa noastră să fie tot timpul curat, ordonat. Îi învăţăm şi pe copiii noştrii, 

să aibă grijă de mediul ambiant, să coopereze la păstrarea ordinii. Pentru păstrarea şi stabilitatea 

acestuia vă rugăm, să arătaţi un exemplu de urmat în privinţa protejării şi îngrijirii faţă de mediu 

înconjurător.  

Pe copiii din grădiniţa noastră îi învăţăm să respecte adulţii, să-i iubească şi să accepte 

diversitatea, personalitatea colegilor lor, pe copiii cu necesităţile de educare specifice. Să poată 

să se exprime şi să se acomodeze. Să rezolve conflictelor în mod civilizat.  

 

 

Pe teritoriul grădiniţei fumatul este interzis.  
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Ordinea de zi serveşte interesele copiilor în mod flexibil. Încercaţi să vă acomodaţi cu ritmul 

dvs de viață cu acesta! Deranjați activitatea pedagogică din grupă şi distrageți atenţia 

educatoarei, dacă o reţineţi pe timp mai îndelungat ( cu discuţii privind copilul sau discuţii 

private). Întâlnirea dvs. de dimineaţă trebuie să fie restrânsă numai pe schimb de informaţii 

scurte. În vederea discuţiilor mai îndelungate cu educatoarea, vă asigurăm întâlniri într-un 

moment şi loc stabilit anterior. Părinţii pot apela telefonic educatoarele numai în cazuri 

excepţionale.  

Părinţii au posibilitatea – fiind şi pretenţia instituţiei- să ia parte în mod activ, ca parteneri în 

activitatea pedagogică din grădiniţă, să ajute cu ideilor lor realizarea scopului comun.  

 

Întâlniri cu părinţii: 

 

 consfătuirea părinţilor, discuţiile colective a părinţilor (2 ori anual); 

 zile deschise, excursii; 

 pregătirea, organizarea manifestaţiilor comune; 

 oră de consultaţie (în timp convenit de comun acord); 

 discuţii ocazionale cu educatoarea sau conducătorul grădiniţei; 

 utilizarea panoului de ştiri și grupurile private de socializare 

 

La viaţa sociabilă agreabilă contribuie şi colaborarea părinţilor, care în caz ideal face mai 

eficientă munca în grădiniţă şi formarea colectivităţii într-o direcţie corectă.   

 

Să înştiinţaţi neapărat educatoarea despre problemele ocazionale de acasă, care influenţează 

ziua, starea generală, sentimentele copilului (evenimente întâmplate acasă, noapte neliniştită 

sau indispoziţie etc.).  

Vă rugăm să ne comunicaţi schimbările de date. Să ne comunicaţi numere de telefoane active, 

ca în situaţii necesare să vă putem anunţa.  

 

 



 

  

Ministerul Educației  

 Grădiniţa Villanytelep, 535600 Odorheiu Secuiesc 

 Str.Uzinei nr.17., tel/fax 0266-213937,email:gr.villanytelep@gmail.com 

villanytelep.ro 

__________________________________________________________________________________ 

Nr.875/11.07.2022. 

 8 

 

Se poate întâmpla ca copilul să dorescă să aducă de acasă o jucărie preferată pentru a o arăta 

colegilor sau să doarmă cu ea. Poate să o aducă, dar educatoarea să fie informată anterior. Pentru 

jucăriile sau bijuteriile aduse nu suntem responsabili. Vă rugăm să evitaţi aducerea unor jucării 

cu efect de agresivitate.  

 

La începutul anului solicităm aşternut, prosop propriu, iar ulterior la datele convenite cu 

educătoarele să-l luaţi la spălat (prosoapele săptămânal, aşternutul la două săptămâni).  

Vă rugăm să aduceţi cană personalizată, care nu este din material plastic sau metal.  

 

Îi rugăm pe părinţii să fie prezenţi la manifestările din grădiniţă, întâlnirile cu părinţii şi să 

solicitaţi oricând vizita la domiciliu dacă consideraţi necesar o discuţie mai familială la 

domiciliu.  

 

Siguranţa 

 

Străinii în incinta clădiri pot să se deplaseze numai însoţit.  

Pe teritoriul instituţiei, în clădire şi în curte toate persoanele sunt obligaţi:  

 a proteja proprietatea comună 

 a păstra ordinea şi curăţenia grădiniţei. 

 

Educătoarele şi dădacele au obligaţia de confidenţialitate privind toate faptele, datele, 

informaţiile referitoare la copil şi familia lui, pe care le-a aflat în cursul activităţii sale 

profesionale.  

Administraţia oficială se rezolvă în birou. Vă rugăm ca orice problemă, insultă sau propunere 

să o discutaţi în cel mai scurt timp cu educatoarele grupei, sau dacă este cazul cu conducătorul 

grădiniţei. Reclamaţiile, propunerile depuse în scris vor fi anchetate de conducătorul grădiniţie 

şi vi se va răspunde în termen de 30 de zile. Caz în care răspunsul nu este satisfăcător părintelui, 

poate să facă apel la instituţii competente superioare. 
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Serbările, manifestările grădiniţei:  

 

Zile de naştere 

Moş Niculae 

Crăciun 

Carnaval 

Ziua Mamei 

Ziua Grădiniţei 

Ziua Copilului 

Închidere de an școlar 

 

Fiecare grupă organizează excursii. Cu cei mici facem plimbări apropiate, cu ce mari plimbări 

mai îndepărtate.  

Începând cu grupa mijlocie, copiii participă de 4-5 ori anual la scene de teatru – de păpuşi. 

 

Cu ajutorul Asociaţiei Harmónia, care funcţionează pe lângă grădiniţă, organizăm diferite 

activităţi în vederea educaţiei protejării mediului înconjurător şi modul de viaţă sănătoasă.  

 

Activităţi la alegere: 

 

 gimnastică – corecţie a ţinutei 

 Ziua de vitamine 

 program de Grădiniţă Verde  

 Jocuri populare pentru copii 

 

Pentru copiii din grupa mică oferim posibilitate ca între 5-9 septembrie, dimineaţa între orele 

09:30 şi 11:30 să facă vizite în grupă împreună cu părinţii săi. În acest timp părinţii pot să facă 

cunoştinţă cu educatoarele, dădacele.  
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Să comunicăm şi să ne sprijinim! Interesul nostru comun este ca copilul să se simtă bine şi să 

se dezvolte corespunzător.  

 

Vă mulţumim anticipat colaborarea dvs., 

 

 

                                                                          Péter Edit 

                                                                            director 

 


