
 
Programul grădiniţei: 

 
• 6:00- 8:30 - primirea copiilor şi 

jocuri şi activităţi liber alese 
• 8:30 – 9:00 – micul dejun 
• 9:00 – 11:00 – desfăşurarea 

activităţilor pe domenii 
experienţale 

• 10:00 – pauză de fruct 
• 11:00 – 12:00 – jocuri liber 

alese 
• 12:00 – 12: 30 – masa de prânz 
• 12:30 – 15: 00 – somn 
• 15:00 – 15:30 – servirea 

gustării 
• 15:30 – 17: 00- activităţi şi 

jocuri liber alese, activităţi 
recuperatorii sau de 
consolidare. 

 
Mesele sunt pregătite în bucătăria grădiniţei  
de personalul  calificat. 
 

 

 
 

 
 

MOTTO: 
 

,,Lăsati copilul să vadă, să audă, să 
descopere, să cadă, să se ridice si să se 

înșele! 
Nu folosiți cuvinte când acțiunea, faptul 

însuși sunt posibile!” 
 
 

Pestalozzi  
 

 
 

VIZIUNEA  
 

Grădinița cu program prelungit Nr. 1 
dorește ca fiecare copil să se dezvolte 

liber, integral și armonios, să 
dobândească cunoștințe, capacități și 

atitudini necesare activității viitoare în 
școală și societate, să le formeze un 

comportament tolerant, care să 
stimuleze respectul, înțelegerea și 

cooperarea și să-i implice în acțiunile 
comunității. 

 
 
 
 

 
 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT 
SPERANȚA 

 
 
 
 

 
 
          
          
               

Deviza: “Este uşor să înveţi a 
merge, important este încotro te 
îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii 
sunt la fel. Noi, împreună cu 
famila, te călăuzim spre reuşită 
şi împlinire, căci tu ne 
reprezinţi“. 

      Adresa: str. Calea Bihorului, nr. 53 
Oradea, Bihor 

 



 
Misiunea grădiniţei 

 
    Misiunea grădiniței noastre este de a 
asigura fiecărui copil condiții pentru cea 
mai buna, completă și utilă dezvoltare, în 
parteneriat și colaborare cu actorii 
sociali, promo3vând toleranța și 
înțelegerea. 

 
Ce ne reprezintă? 

 
• Servicii educaţionale de 

calitate;  
• Activitate didactică centrată pe 

copil;  
• Siguranţă si securitate pentru 

copilul dumneavoastră;  
• Un mediu educaţional dominat 

de calm, dragoste şi toleranţă 
faţă de toţi copiii; 

 
Ce găsiţi? 

 
• 3  Sali -grupe de clasă  
• Bucătărie 
• Sală de masă. 

  

 
                        
                   Ce oferim? 
 
                  Activităţi obligatorii: 

• Educaţie estetică 
• Educaţie artistico-plastică 
• Educaţie pentru ştiinţă 
• Educarea limbajului 

(comunicare orală, elemente 
de scris-citit) 

• Educaţie pentru societate 
• Educaţie psiho-motrică 

(educaţie fizică) 
• Activităţi de dezvoltare 

personală 
• Jocuri şi activităţi liber alese.   

    
                    Activităţi opţionale: 

• Limba engleză 
• Limba germană 

• Cor 
• Atelier creativ 

 
 

 

 
 
 

            Activităţi extracurriculare: 
• Concursuri artistice şi sportive 
• Plimbări, vizite, excursii 
• Vizionare spectacole. 

 
 
  
 PERSONALUL     GRĂDINIŢEI 

• Cadre didactice: 6 
• Administrator: 1 
• Personal auxiliar: 1 
• Personal nedidactic: 4 

 
 

Ce aşteptăm de la dumneavoastră? 
 

• Să deveniţi parteneri în educaţia 
copilului din grădiniţă;  

 
• Cunoaşterea şi respectarea 

regulamentului de ordine interioară;  
 

• Colaborarea şi susţinerea întregii 
activităţi a unităţii;  

 
• Implicarea activă în activităţile 

didactice, curriculare şi 
extracurriculare.  

 
 
 


