
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
DATE DE CONTACT:
       Str. Trapezului, Nr. 1A, sector 3, Bucuresti
       Tel: 021 345 11 65
       gradinita211@yahoo.com
       www.gradinita211.ro
       www.gradinita211.invatamantsector3.ro
       www.facebook.com/GradinitaNr211
       Program de functionare Invățământ de zi : 07:30-17:30  

NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT 

I . Invatamant prescolar, Gradinita cu program prelungit

II.Resurse umane : an scolar 2015- 2016
 Prescolari-470 repartizati la 15 grupe astfel :
   - 4 grupe mici
   - 5 grupe mijlocii
   - 6 grupe mari 

 Personal didactic 
 -CADRE  DIDACTICE  TITULARE : 20 
   -Grad didactic I- 7
                                                                               -Grad didactic II- 6
                                                                               -Grad definitiv- 4
                                                                               -Debutante - 3   

 -PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR : 2
   -1 administrator patrimoniu 
   -1 administrator financiar  

 -PERSONAL NEDIDACTIC : 20
   - ingrijitoare
   - bucatarese
   - muncitor bucatarie
   - spalatoareasa
   - lenjereasa
   - mecanic



III.Resurse materiale :

 15 Sali de grupa cu tripla functionalitate (activitati educative/servirea 
mesei/odihna)-complet utilate si mobilate cu mobilier nou, atractiv, modular, care respecta 
particularitatile de varsta ale prescolarilor .

Toate salile de grupa sunt dotate cu :
• laptopuri;
• videoproiectoare;
• televizoare;
• dvd-uri
• imprimante ;
• copiatoare;
• conexiune internet prin  WI-FI;
• materiale didactice specifice nivelului de invatamant prescolar .

 Cabinet metodic dotat cu material didactic divers;

 Cabinet de consiliere psihologica si logopedie; 

 Sala de sport complet utilata cu echipament sportiv adecvat  nivelului de varsta 
prescolar (oglinzi, biciclete ,benzi de alergare, stepere, saltelute, spaliere, banci pentru mersul in echilibru 
etc);

 Cabinet medical utilat corespunzator ;

 Sala de festivitati ;

 Datorită orarului cu program prelungit, grădiniţa are propria ei bucătărie, unde, 
personal calificat gătește diferite feluri de mâncare și prăjituri în cele mai bune condiţii de igienă. Meniul 
este foarte variat și sănătos. Blocul alimentar este dotat corespunzator cu echipamente profesionale 
specifice prepararii hranei in conditii optime. Magazia de alimente are spatii si aparatura pentru 
pastrarea si depozitarea alimentelor in conditii propice de igiena.

 Spalatorie, dotata cu echipamente profesionale (masina de spalat industriala, uscator 
si calandru), unde lenjeria  si fetele de masa sunt spălate și dezinfectate. 

 Curtea interioară a grădiniţei măsoară 7000 m^2 și este dotată cu aparate de joacă 
pentru copii în jurul cărora este tartan, avem băncuţe, precum și o scenă pentru diferite evenimente care 
se pot desfășura în sezonul cald.



OFERTA CURRICULARA

Activităţile instructiv - educative se desfăşoară  conform Curriculum-ului National aprobat de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Oferta curriculara a gradinitei noastre cuprinde:

• Activitati instructiv-educative pe domenii experientiale: 
 - domeniul limba si comunicare
 - domeniul stiinta
 - domeniul estetic-creativ
 - domeniul om si societate
 - domeniul psiho-motric;

• Activitati optionale (CDS): 
 - cursuri de limba engleza
 - muzica vocala
 - arte martiale
 - balet
 - zumba
 - pian.


