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“Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu siguranţă şi fără teamă în ochii 

adultului de mâine.”(J. Walberg) 

 

CINE SUNTEM?  

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău promoveaza o oferta educationala 

completa, adaptata particularitatilor copiilor pe grupe de varsta (mica, mijlocie, mare), tinand cont de 

aptitudinile si calitatile fiecaruia, astfel ca activitatile instructive –educative se desfasoara intr-un cadru 

favorabil si corespunzator normelor si valorilor necesare dezvoltarii armonioase a fiecarui copil.  

Din multitudinea activitatilor educationale pe care le desfasuram cu micii prescolari amintim:  

➢ activitati de educare a limbajului;  

➢ activitati logico-matematice  

➢ activitati de cunoasterea a mediului inconjurator  

➢ activitati de dezvoltare socio-emotionala  

➢ activitati de dezvoltare psiho-motrica  

➢ activitati estetic-creative, practice 

➢ activități opționale 

➢ activități extracurriculare 

➢ activitati in aer liber, vizite, excursii, etc. 

Obiectivele noastre referitoare la oferta educationala vizeaza:  

➢ dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului avand in vedere ritmul propriu al 

acestuia, sprijinind formarea autonoma si creativa ;  

➢ dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adultii, cu mediul, pentru a dobandi cunostinte, 

deprinderi, atitudini si conduite noi atat de necesare in urmatoarele etape ale dezvoltarii;  

➢ descoperirea de catre fiecare copil, a propriei identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei imagini de 

sine positive;  

➢ indrumarea si sprijinirea copilului in achizitionarea continua de cunostinte, capacitati, deprinderi si 

atitudini necesare pentru usoara integrare la scoala.  

 

SPAȚIUL PE CARE ÎL OFERIM  

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău are dotări la standarde ridicate, care vor fi 

îmbunătățite permanent. Unitatea funcționează într-o clădire având o suprafață utilă de 4547 mp – cladire, 

25000 mp – curte, este racordată la curent electric, canalizare, rețea de gaz,  internet, are contract cu firma 

de salubrizare. Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este dotat astfel încât să creeze un ambient 

plăcut copiilor, dar totodată și un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. În 

ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne, se pot enumera: calculatoare, aparatură de proiecție, 

copiatoare, imprimante,  fiecare sală de grupă fiind conectată la internet și cablu TV și se poate afirma că 

acestea sunt suficiente și permit o mai bună activitate a cadrelor didactice cu preșcolarii prin utilizarea TIC 

în și pentru activități. Spațiile educaționale sunt organizate pe centrele de interes conform nevoilor copiilor, 

dotate cu mobilier, materiale didactice, jucării. Activitățile în aer liber sunt organizate în curtea grădiniței, 

spațioasă și amenajată specific. 

 

VALORILE CULTURALE ALE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA CU 

POVEȘTI” ZALĂU 

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm:  

➢ Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală. 

➢ Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii. 



➢ Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi;  

➢ Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul pentru diversitate.  

 

OFERTA NOASTRĂ  

Serviciile educaţionale oferite de Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău se 

adresează următorilor beneficiari:  

➢ 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 ”Căsuța cu Povești” Zalău va oferi o abordare pluridisciplinară: 

educație, îngrijire și nutriţie, în acelaşi timp.  

Pentru anul şcolar 2021-2022, Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău își propune opt 

grupe de preșcolari, repartizați astfel:  

➢ 4 grupe mici 

➢ 2 grupe mijlocii 

➢ 2 grupe mari 

 

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2020-2021  

Unitatea noastra de invatamant va urmari structura anului scolar 2021-2022 propusa de Ministerul 

Educatiei. 

 

PROGRAMUL GRĂDINIȚEI 

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău va functiona în intervalul orar 07:00 – 

18:00, iar programul preșcolarilor este în intervalul orar: 7.30-16.30. 

       Primirea copiilor la grădiniță se va face prin intrarea principală: 

Grupele mari: Grupa Voiniceii și Grupa Prichindeilor  între orele 7.30 – 7.45   

Grupele mijlocii: Grupa Fluturașilor și Grupa Pitici Voinici între orele 7.45 – 8.00  

Grupele mici: Grupa Ștrumfii și Grupa Hărniceii între orele 8.00 – 8.15  

Grupele mici: Grupa Albinuțelor și Grupa Isteților între orele 8.15 – 8.30  

       Plecarea copiilor de la grădiniță se va face prin intrarea principală, copiii fiind preluați din punctul  

      de acces de unde au fost primiți dimineața   

Grupele mici: Grupa Albinuțelor și Grupa Isteților între orele 15.30 – 15.45  

Grupele mici: Grupa Ștrumfii și Grupa Hărniceii între orele 15.45 – 16.00  

Grupele mijlocii: Grupa Fluturașilor și Grupa Pitici Voinici între orele 16.00 – 16.15 

Grupele mari: Grupa Voiniceii și Grupa Prichindeilor  între orele 16.15 – 16.30   

 

RESURSE UMANE: 

Pentru personalul angajat in Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău este prioritara 

siguranţa şi sănătatea tuturor copiilor inscrisi, oferindu-le un mediu sigur, unde vor fi educaţi, iubiţi, 

îngrijiţi, cât timp părinţii sunt antrenaţi în alte activităţi.  

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău promovează 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.  

Personalul Grădiniței cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău este alcătuit din: 

a) Personal didactic: 

➢ Personal de conducere- 1 director 

➢ Personal didactic de predare: 16 cadre didactice calificate 

➢ 1 consilier școlar 



➢ 1 logoped 

b) Personal didactic auxiliar: 

➢ Un admnistrator financiar 

➢ Un admninistrator patrimoniu 

c) Personal nedidactic: 

➢ 8 îngrijitoare  

➢ 3 bucătărese 

➢ 1 lenjereasă 

➢ 1 muncitor întreținere 

d) Asistentă medicală: 

➢ 1 asistentă medicală 

 

RESURSE MATERIALE  

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău isi desfasoara activitatea intr-o cladire ce 

dispune de urmatoarele facilitati:  

➢ 8 săli de grupă; 

➢ 2 cabinete școlare cu dublă funcționare: (un cabinet logopedic/ cabinet de consiliere și 

bibliotecă/cabinet metodic;); 

➢ 2 coridoare mari; 

➢ un bloc alimentar, unde mâncarea este pregătită de personal calificat, cu un meniu diversificat, 

specific vârstei; 

➢ o spălatorie; 

➢ 4 grupuri sanitare pentru preșcolari și două pentru personal; 

➢ 2 birouri ( directoral și administrativ); 

➢ o curte generoasă, amenajată cu  bănci, scaunele din lemn, foișor, topogan, leagăne, balansoare.  

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE  

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu 

Povești” Zalău, propunem următoarea strategie:  

a. Informarea publicului / comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei;  

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” 

Zalău şi la opţiunile de studiu din cadrul acestei grădiniţe.  

Promovarea se va realiza în două moduri: 

- promovarea indirectă, prin intermediul internetului (site-ul grădiniţei, pagina de Facebook), flyere si 

pliante, reclame radio;  

- promovarea directă, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), participarea la diverse 

manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera educatiei pentru prescolari.  

 

Date de contact:  

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău  

Adresa: Str. Dumbrava nr. 1, Zalău 

Telefon/ fax 0360404985 

E-mail: gradinita10_2008@yahoo.com 

 

 


