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DESPRE NOI 
 
 
Doriți să va formați copiii într-o grădiniță  de care să fiți mândri? 

 ,,Bine te-am gasit! Noi suntem Grădinița cu program prelungit “Raykids”, locul unde 
copilăria nu se sfârșește niciodată! 
 Ne propunem să maximizăm potențialul nativ al fiecărui copil, printr-o învățare 
dinamică, bazată pe experimente și experiențe multiple, în contextul unei implicări 
multisenzoriale, pe baza Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat prin O.M.E.N. nr. 
4694/02.08.2019. 
 Știm că sunteți în căutarea unul loc în care să vă aduceți copilul și să simțiți că este în 
siguranță, fizic și emotional, că-i sunt facilitate nevoia de experiențe noi și educația: prin joc și 
servicii educaționale centrate pe nevoia lui, pe stadiul lui de dezvoltare emoțională și 
caracteristice vârstei, în ritmul său. 

Acesta este locul în care educația timpurie se realizează într-un mediu centrat pe copil, 
pe nevoile sale si pe capacitatea sa de implicare, în armonie cu așteptările socio-culturale 
actuale. Aici ne desfășurăm activitatea într-o atmosfera bazată pe înțelegere, toleranță, sprijin, 
respect, orientându-ne spre o dezvoltare emoțională și cognitivă echilibrată a copiilor noștri, 
descoperindu-le potențialul și valorificându-l. 

 
ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE GRĂDINIȚEI  
 
 Titulatura oficială a gădiniței: Grădinița cu program prelungit “Raykids”, 

 Adresa: Str. Sublocotenent Ilie Preda, nr. 13, Comuna Carcea, Jud.Dolj 

 Tipul grădiniței: particulară 

 Nivelurile de școlarizare: preșcolar  

 Telefon/E-mail: 0351101245 / gradinita_raykids@yahoo.com 

 Web site: https://raykids.ro/  

 Limba de predare: română 

 Tip de învățământ: tradițional 

Grădinița cu program prelungit “Raykids” se află într-o zonă liniștită, puțin poluată, 
departe de traficul intens, cu spații verzi în apropiere. Mediul natural ofertant ne ajută în realizarea 
unor activități extracurriculare divesificate, în care copiii interacționează cu natura. 

Unitatea noastră își are sediul într-o construcție spațioasă, cu clase frumos decorate, 
mobilier modern, materiale didactice și dotări multiple.  
  
 
 
 
 
 

mailto:gradinita_raykids@yahoo.com
https://raykids.ro/
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RESURSE UMANE 
 

Echipa Grădiniţei cu program prelungit “Raykids”, formată din personalul didactic 

(directorul și cadrele didactice de la grupe), personalul didactic auxiliar și nedidactic, este 

specializată pentru a lucra cu copiii preșcolari și este definită prin profesionalism, capacitate de 

organizare și îndrumare, dragoste pentru copii, entuziasm și dinamism și se bucură de prestigiu în 

comunitate. 

 
 

RESURSE DIGITALE  

  În anul școlar 2021-2022, cadrele didactice vor păstra strategiile anterioare de 

comunicare, precum grupul de WHATSAPP şi discuţiile individuale cu părinţii, comunicările 

periodice prin e-mail. 

 Deşi relaţia strânsă cu familiile, comunicarea directă zilnică între personalul grădiniţei şi 

beneficiari sunt caracteristicile de bază care ne-au asigurat succesul în ceea ce facem pentru copii, 

în următoarea perioadă dorim să folosim mijloace moderne de comunicare şi învăţare, cu rezultate 

la fel de bune, astfel încât siguranţa sanitară a copiilor şi adulţilor să fie pe primul loc. 

 Dorim să implementăm strategii optime de comunicare cu părinţii şi să satisfacem cât mai 

bine nevoile de învăţare, interacţiune, cunoaştere ale copiilor. 

 

RESURSE MATERIALE 
             Mediul educaţional asigurat în grădiniţa noastră facilitează dezvoltarea liberă a copilului 

şi pune în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Mediul este astfel 

pregătit încât să permită copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi 

copii şi cu adultul (adulţii).  

Mediul educaţional intern şi extern sunt dotate în concordanţă cu „Standardele privind 

materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie”, aprobate prin O.M. 3850/17.05.2010.  

Spaţiul este dotat cu materiale pentru: 

 Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei; 

 Dezvoltarea limbajului şi comunicării; 

 Dezvoltarea cognitivă; 

 Dezvoltarea social-emoţională; 

 Dezvoltarea atitudinilor şi capacităţilor în învăţare;  

 Materiale care sprijină respectarea diversităţii culturale şi promovarea incluziunii sociale. 
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 Materialele puse la dispoziţie asigură desfăşurarea educaţiei sanitare, ecologice, rutiere, 

PSI. 

Grădinița cu program prelungit “Raykids” dispune de:  

• 7 săli de clasă  

• 3 dormitoare 

• 7 grupuri sanitare 

• 1 spalator lenjerie 

• 1 cabinet medical 

• 1 izolator 

• 1 spațiu destinat directorului, precum și activităților administrative și secretariatului 

• biblioteca proprie dotată cu peste 450 de volume, din care 8. reprezintă auxiliarele 

curriculare, 100 de enciclopedii,  100 de cd-uri/dvd-uri/softuri educaționale. 

• 1 cabinet de consiliere  

• 1 spațiu pentru servit masa 

• 1 bucătărie 

• 1 spatiu bloc alimentar 

• 1 vestiar pentru personal  

• 1 spațiu de depozitare și 1 arhivă 

• 1 spațiu de joacă exterior cu o suprafață de .600. mp, special amenajat cu tartan pentru 

evitarea accidentărilor 

• 1 bazin de innot 

• existența avizului ISU și autoritatiei  DSP si DSV, inclusiv pentru cantină; asistența 

medicală este asigurată prin prezența asistentei full-time și a medicului prin contract part-

time.  

               Unitatea noastră de învățământ garantează siguranţa şi sănătatea tuturor copiilor înscriși 

și le oferă un mediu sigur, unde sunt educaţi, iubiţi, îngrijiţi, cât timp părinţii sunt antrenaţi în alte 

activităţi.  

Grădinița oferă un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele 

educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a preşcolarilor, pregătirea lor 

temeinică pentru integrarea în societate. 

  Copiilor li se va permite accesul la materialele din sala de grupă şi folosirea acestora 

conform specificului preşcolar. Materialele şi jucăriile sunt aranjate pe rafturi joase, astfel încât 

copiii să aibă uşor acces la ele.  

CE OFERIM ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022: 
 Serviciile educaţionale oferite de grădiniţa noastră se adresează următorilor beneficiari: 
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- Beneficiari primari: preşcolarii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani; 

- Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor; 

- Beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general. 

 
Grădinița cu program prelungit “Raykids” ofera o abordare pluridisciplinară: îngrijire, 

nutriţie şi educaţie, în acelaşi timp. 

Pentru anul şcolar 2021-2022, propunem următorul plan de şcolarizare:  

 2 grupe mici – Nivel I (3-5 ani) 

 1 grupa mijlocie – Nivel I (3-5 ani) 

 2 grupe mari – Nivel II (5-6 ani). 

 
Optând pentru una din aceste grupe, copiii își aprofundează cunoștințele în diferite domenii 

de activitate. Competența cadrelor didactice a fost verificata și demonstrată în timp. Personalul 

didactic al grădiniței este format din cadre didactice calificate, dornice de dezvoltare profesională, 

creative, dedicate meseriei, înțelegătoare și iubitoare de copii.  

 
Grădiniţa va functiona în intervalul orar 08:00 – 18:00, oferind următoarele tipuri de 

program: 

– Program prelungit –08:00 – 18:00 – Tarif 112 lei/luna 
 

Program zilnic 

08:00-09:00-primirea copiilor 

09:00-09:30-servirea micului dejun 

09:30-12:00-program educational 

12:00-13:00-servirea mesei de pranz 

13:00-15:30-program de odihna 

15.30-16:15-servirea gustarii 

16:00-17:30-activitati de recuperare 

17:30-18:00-plecarea copiilor acasa 
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Structura anului școlar 

 Unitatea noastră de învățământ urmărește structura anului școlar 2021-2022, propusă de 

Ministerul Educației. 

 
Curriculum - activitatea de predare-învățare-evaluare  

 
În educarea copiilor grădiniței noastre, am reușit să ne ghidăm și ne vom ghida în 

continuare,  după următoarele principii: 

 însușirea unei educații alese, prin cizelarea cu migală și afecțiune a celor ”7 ani de acasă”; 

 cultivarea prieteniei față de ceilalți copii, în spiritul toleranței, al înțelegerii diversității și 

acceptării ei, al discernerii dintre bine și rău, cu scopul pregătirii primilor pași în viață; 

 definirea caracterului și personalității incipiente a copiilor; 

 socializarea copiilor și dezvoltarea capacității lor de comunicare; 

 stimularea și dezvoltarea capacității copiilor de a aplica cele însușite; 

 dezvoltarea logicii, capacității asociative, a îndemânării și imaginației copiilor – premise 

pentru reușitele viitoare; 

 încurajarea  încrederii în sine a copiilor și a încercării de autodepășire; 

 învățarea planificării sarcinilor și  îndeplinirea acestora; 

 autoprotejarea în fața influențelor negative ale mediului extern (discernământ). 

 
Curriculumul parcurs în unitatea noastră adoptă ideile pedagogiei românești și încearcă 

să se situeze în acord cu tendințele inovatoare în domeniul curriculumului internațional.  

 Activitatea didactică a grădiniței se desfasoară având la bază Curriculumul pentru educaţie 

timpurie aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019, respectand 

cultura, tradițiile și obiceiurile României. Ea are la bază o planificare bine documentată a 

activităților de învățare, conform particularităților de vârstă ale copiilor din unitate. 

 

Punctele de plecare (premisele) ale curriculumului pe baza cărora se formează 
competențele-cheie, la nivel preșcolar, se realizează pe baza cunoștințelor, deprinderilor și 
atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare: 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE 
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII 
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 
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Educaţia oferită trebuie să asigure stimularea diferențiată a copiilor, vizând dezvoltarea 
intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are în vedere atingerea 
următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii: 

• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 
propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul, pentru a 
dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, 
exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare. 

• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 
imagini de sine pozitive. 

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 
necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

Evaluarea copiilor va fi inițială - la începutul anului școlar, sumativă – la final de 

semestru, și finală - la sfarsitul anului.  Se realizează prin jocuri și sarcini didactice, observarea de 

către cadrul didactic a comportamentului copilului în diferite momente ale zilei si, uneori, chiar 

prin intermediul exercițiilor și fiselor didactice. Evaluarea va urmări toate domeniile de dezvolare 

și va viza toate domeniile experențiale, iar rezultatele vor fi centralizate corespunzator și 

comunicate beneficiarilor. 

Comunicarea rezultatelor evaluărilor către părinți are ca scop observarea evoluției în timp a 

copilului, găsirea unor măsuri ameliorative pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor 

preșcolarului, precum și formularea corectă și completă a unui profil psihopedagogic care să 

faciliteze personalizarea actului educațional.   

 
Activități opționale și cluburi 

Planificarea și proiectarea opționalului are ca scop dobândirea de către copii a unor 

cunoștințe, comportamente și atitudini corecte de protecție a vieții lor în lumea înconjuratoare. 

Astfel, în anul școlar 2021-2022, unitatea noastră va desfășura următoarele activități opționale și 

cluburi: 

 Activități opționale:  

      - Grupele mici – Opțional „In lumea culorilor”  

      - Grupa mijlocie – Opțional „.Micul Picasso” 

      - Grupa mare A  – Opțional „Istetila ne invata” 

      - Grupa mare B – Optional “Ne jucam, ne miscam, lucruri noi invatam!” 

Cluburi:  

 Atelier de creatie 

 Engleza 

 Germana 
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 Dans 

 Balet 

 Matematica distractiva 

RELAȚIILE CU FAMILIA ȘI REPREZENTANȚII COMUNITĂȚII 
        Comunicarea cu părinții preșcolarilor și cu reprezentanții comunității se realizează prin: 

• consultaţii periodice săptămânale și ședințe lunare cu părinţii 

• consiliere 

• avizier 

• e-mail 

• evaluări cu explicații detaliate 

• grupuri de WhatsApp 

• comunicare directă cu părinții la telefon și față în față. 

 

               De asemenea, pe tot parcursul anului școlar 2021-2022, toți preșcolarii unității vor fi 

implicați în proiecte educaționale și vor beneficia de diverse activități extracurriculare: 

Parteneriate și proiecte în care Grădinița cu program prelungit “Raykids” 

va fi implicată, în calitate de beneficiar sau partener, în anul școlar 2021-2022 

 

 PARTENERIATE-,,NU TOLERAM VIOLENTA,,-CU CJRAE DOLJ 

                              -,,NOI VOM FI SCOLARI,,- CU LICEUL TEORETIC HENRI 

COANDA CRAIOVA 

                               -,,COPILARIE JOC SI COMUNICARE PT O PRIETENIE 

DURABILA,,-CU GRADINITA CU PP SFANTA ANA CRAIOVA SI GRADINITA CU PP 

CASTELUL FERMECAT CRAIOVA 

                                -,,RESPECTAM REGULILE DE CIRCULATIE,,-CU POLITIA 

COMUNEI CARCEA DOLJ 

                                 -,,LUMEA PAPUSILOR,,-CU TEATRU DE COPII SI TINERET 

COLIBRI CRAIOVA 

                                  -,,ZAMBETE FRUMOASE ,COPII FERICITI,,-CU CABINET 

STOMATOLOGIC FLAVIA CIOANA 

   ACORDURI DE PARTENERIAT CU UNITATILE DE INVATAMANT PARTENERE IN 

CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE DESFASURATE DE UNITATEA NOASTRA SI 

CUPRINSE IN CALENDARUL ACTIVITATILOR STIINTIFICE ,METODICE SI 

CULTURALE DESFASURATE LA NIVEL JUDETEAN,INTER JUDETEAN ,NATIONAL 

SI INTERNATIONAL 

Activitățile extrșcolare și extracurriculare 
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Grădinița cu program prelungit “Raykids” oferă o atenție sporită activităților extrașcolare 

și extracurriculare: 

 

- Vizionare spectacole de teatru, circ și operă comică pentru copii; 

- Vizită la muzee, gradina botanică, gradina zoologică; 

- Plimbari în aer liber, excursii; 

- Organizare de serbări cu diferite ocazii (Crăciun, Ziua Mamei, 1 Iunie, sfârsit de an școlar); 

- Participarea la concursuri la nivel local si national  

- Implicarea in diferite proiecte si parteneriate 

- Aniversari si onomastici 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

AN ŞCOLAR: 2021-2022 

 

SEPTEMBRIE Un nou început 

OCTOMBRIE Roadele toamnei 

OCTOMBRIE Cum ne comportăm în caz de incendiu 

NOIEMBRIE Cum ne comportăm în caz de cutremur 

NOIEMBRIE Ne jucam despre alimente invatam 

DECEMBRIE Colinde,colinde 

IANUARIE Povesti la gura sobei 

FEBRUARIE Ziua Nationala a Lecturii 

FEBRUARIE Copiii de azi, pompierii de mâine 

MARTIE Ceaiul de la ora 5 cu mamici si cu pitici 

MARTIE Ziua Mondiala a Apei 

APRILIE Ziua Pamantului 

MAI Micii ecologisti 

IUNIE Draga-mi esti copilarie! 

 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI  EDUCAŢIONALE A 

GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAYKIDS” 
 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniței cu program 

prelungit “Raykids”, propunem următoarea strategie: 
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a. Informarea publicului / comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei; 

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul grădiniţei şi la opţiunile de studiu (oferta 

educaţională) din cadrul acestei grădiniţe. 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității de învățământ se ocupă 

de atingerea acestor obiective și de promovarea ofertei educaționale a unității pentru anul școlar 

2021-2022, folosind următoarele strategii: 

• promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul grădiniţei, 

https://www.facebook.com/search/top?q=gradinita%20raykids) flyere si pliante; 

• promovarea directă, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), prin participarea la 

diverse manifestații locale, județene sau naționale, din sfera educației pentru preșcolari. 

 

CONCLUZII 
 

Dacă prezenta ofertă educațională a Grădiniței cu program prelungit “Raykids” v-a convins 

ca suntem locul potrivit pentru copilul dumneavoastră, vă invităm să ne cunoaștem mai bine, să 

pătrundeți în lumea noastră, să găsim împreună cele mai bune soluții pentru copii! Vă promitem 

că, împreună, vom fi actorii principali în romanul călătoriei palpitante în minunata lume a 

copilăriei a micuțului dvs.! Ne vom aventura împreună în provocările cunoașterii, vom crește 

împreună, vom călca cu pași încrezători  pe drumul devenirii! 

Vă așteptăm cu mult entuziasm! 

 

SĂ NE CUNOAȘTEȚI PRIN IMAGINI! 

https://www.facebook.com/search/top?q=gradinita%20raykids
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