
 

                                                                                                             

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  

IANI’ S CLUB, BUFTEA 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

ORAR DE FUNCȚIONARE 
 8:00 - 18:00, LUNI- VINERI 

 

 

Interval orar LUNI                               MARTI                            MIERCURI                             JOI                                             VINERI 

8:00- 9:00 

 

 

8:00-8:15 GRUPA MICĂ,             8.15-8.30 GRUPA MIJLOCIE,                   8.30-8.45 GRUPA MARE,  

PRIMIREA COPIILOR cu activitati creative, activitati pentru acomodare – activitati desfășurate în sala aferentă fiecărei grupe pentru a evita 

contactul copiilor din grupe diferite 

+ TRIAJ EPIDEMIOLOGIC (Asist. Medical Mirela Dumitrescu și Îngrij. Adina Hârșu) 

9:00-9:30 Micul dejun, deprinderi de igiena si disciplina pentru dezvoltarea personala; acomodarea in sala de clasa. 

9:30-9:40 Întâlnirea de dimineață=Ne salutam, cântecul și regulile grupei, înviorare, împărtașim grupului cum suntem (emotional și corporal) fiecare în 

felul său și în ritmul sau Cum suntem astazi? Care sunt emoțiile cu care ne-am întâlnit? Cum îmi simt corpul? Ce nevoi am? Ce mi-ar placea sa 

experientiez astazi la gradinita?, Calendarul naturii. 

9:40-10:30 Jocuri si activitati recreative si de dezvoltare personala si joaca libera  

10:30-11:00/11:30 Activitati pe domenii experientiale desfasurate in grup si 1:1 in functie de necesitati, cu pauze de relaxare (activitati la alegere pe centre de 

interes), Recuperari, aprofundari, Tranzitii 

  11:00/11:30-12:00 Activitati pe centre de interes si stimulare  si/sau activitati in aer liber 

12:00-12:30 Masa de pranz (activitati de dezvoltare personala: rutina si tranzitie: deprinderi de igiena individuala si colectiva) 

12.30-13.00 Program de relaxare, jocuri, povești 

13.00-15.30 Program de  odihnă/ somn/ activități recreative; 

15.30-16.00 Gustarea de dupa-amiaza 

16:00-17:00 Tranziții. Rutine, Activitati recuperatorii de invatare pe domenii experențiale, Jocurii liber-alese, 

17:00-18:00 17:15-17:30 GRUPA MICĂ,             17.30--17.45 GRUPA MIJLOCIE,                   17.45-18.00 GRUPA MARE, 

PREDAREA COPIILOR (jocuri si activitati recreative si de devoltare personala) 

Prezentat C.P.  09. 09. 2020 
Aprobat C.A.  09. 09. 2020 

Director, 
Prof. MOCA VICTORIA 
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 Prezentul orar de funcționare a fost prezentat în Consiliul profesoral al grădiniței în data de 09.09.2020 și 

aprobat în Consiliul de administrașie din 09.09.2020 pentru a reglementa modul de organizare și repartizarea  tipurilor 

de activități  în intervalul orar 8.00-18.00. 

Orarul de funcționare a fost realizat în concordanță cu Planul de Învățământ prevăzut în noul Curriculum pentru 

educție timpurie 2019 și în corelație cu noile reglementări legislative pentru menținerea siguranței sanitare în contextul 

pandemic actual - Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 și Ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ. 

Pentru accesul în unitate al adulților, modul de primire și predare al copiilor, precum și pentru triajul 

epidemiologic s-au întocmit Proceduri operaționale care să reglementeze la nivel intern măsurile de acces în condiții 

de siguranță epidemiologică. 

Acest orar de funcționare a fost adus la cunoștință beneficiarilor și personalului prin afișarea la avizierul unității. 

Prezentul program de funcționare poate să sufere modificări în funcție de solicitările legislative. Orice 

modificare  va fi adusă la cunoștință  beneficiarilor și personalului.- 

 



 

 

 


