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MISIUNEA GRĂDINIŢEI 
Grădiniţa este un loc în care copiii trebuie să se simtă ca acasă. De aceea, ne propunem să le 

oferim şanse egale pentru educaţie şi dezvoltare intelectuală, indiferent de etnie, religie şi origine 

socio-culturală, asigurând un mediu educaţional de performanţă, în care fiecare copil să se dezvolte ca 

personalitate liberă şi creativă. 

 

 DE CE SĂ REDESCHIDEM GRĂDINIȚA? 

1. Grădinița funcționează cu 14 săli de grupe cu program prelungit, sălile având triplă 

funcționalitate (în aceeași sală de grupă preșcolarii se joacă, mănâncă și dorm), astfel asigurându-se și 

o latură socială benefică părinților zonei în care se situează grădinița. 

2. Pentru că învățarea on-line nu poate substitui învățarea tradițională, bazată la vârsta preșcolară 

pe afectivitate și interacționare între copil-copil și adult-copil; 

3. Procesul de învățare este mai eficient când preșcolarii sunt în contact direct cu personalul 

didactic; 

4. Relațiile socio-afective/interumane nu pot fi dezvoltate la aceeași capacitate în mediul on-line 

față de mediul fizic. 

 OBIECTIVE: 

1. Repartizarea preșcolarilor în subgrupe de 10-12 preșcolari/săptămână, câte 2 săptămâni la rând 

prezență față în față și restul grupei acasă, prin rotație, organizați pentru învățământ on-line (se va 

realiza o planificare de comun acord cu părinții preșcolarilor și cu d-nele educatoare ale grupei); 

2. Asigurarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (asigurarea triajului; trasee 

prestabilite; distanțarea fizică – la joacă, la masă, la somn; purtarea măștii de protecție de către 

personalul grădiniței; asigurarea materialelor de dezinfectare etc), bucurându-se de tot sprijinul 

salariaților instituției; 

3. Plan de curățenie, dezinfecție, aerisire și igienizare zilnică; 

4. Colaborarea permanentă cu părinții/tutorii/reprezentanții legali, cu personalul medical al 

grădiniței, asigurat prin A.S.S.M.B. și cu Primăria și Consiliul Local Sector 5. 

 BAZA MATERIALĂ: 

Grădinița dispune de o singură clădire, formată din Corpul A (subsol, parter, etaj), în suprafață 

de 824 mp, și Corpul B (parter, etaj) în suprafață de 384 mp, și o curte în suprafață de 1214 mp, 

dispusă proporțional de jur împrejurul clădirii. Intrarea și ieșirea personalului și a părinților/tutorilor/ 

reprezentanților legali se realizează prin 3 căi de acces/evacuare. 

În anul școlar 2020-2021 grădinița funcționează cu 14 săli de grupă cu program prelungit, sălile 

având triplă funcționalitate (în aceeași sală de grupă preșcolarii desfășoară activități educaționale,  

servirea mesei și activități de relaxare și somn).  

În parteneriat cu Primăria Sectorului 5 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în 

grădiniță mai funcționează 2 săli de grupă cu program prelungit ale Grădiniței nr.35, Sector 5, 

București. 

Fiecare sală de grupă are propriul mobilier (scăunele, mese, pătuțuri), jucării, rechizite, laptop 

sau computer, coșuri de gunoi, dezinfectant, coșuri cu capac și pedală pentru colectarea măștilor. 

La nivelul grădiniței funcționează un bloc alimentar care asigură depozitarea, prepararea și 

servirea mesei (gustare, prânz și cină). 
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       CADRUL LEGISLATIV: 

1. Legea Educației Naționale 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 

2. O.M.E.C. nr.3125/29.01.2020 privind structura anului școlar 2020-2021; 

3. O.M.E.C./M.S. nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

4. Normele de aplicare privind ,,Un an școlar Altfel ... Ghidul pentru unitățile de învățământ 

preșcolar”, în contextul COVID-19; 

5. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19. 

 

 ÎNCADRAREA CU PERSONAL A GRĂDINIȚEI (la 01.09.2020): 
1. Personal didactic - 29 cadre didactice (dintre care 1 director); 

2. Personal didactic auxiliar – 1 administrator financiar și 1 administrator de patrimoniu; 

3. Personal nedidactic – 8 îngrijitoare; 2 bucătar; 2 muncitor calificat. 

Programul de lucru al angajaților respectă Codul Muncii și Statutul Cadrelor Didactice. 

     PLAN DE ȘCOLARIZARE: 

Nr. 

crt. 

Grupa Număr preșcolari 

înscriși 

Grădinița nr.185 

1. Mică A 24 

2. Mică B 24 

3. Mică C 24 

4. Mică D 24 

5. Mijlocie A 23 

6. Mijlocie B 26 

7. Mijlocie C 26 

8. Mijlocie D 23 

9. Mijlocie E 23 

10. Mare A 27 

11. Mare B 25 

12. Mare C 30 

13. Mare D 28 

14. Mare E 29 

TOTAL Grădinița nr.185 356 

Grădinița nr.35 

1. Mijlocie 30 

2. Mare 26 

TOTAL Grădinița nr.35 56 

TOTAL GENERAL 412 
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              DETALIERE SCENARII: 
 

 

Scenariul 1 

(verde) 

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 

învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 

 

Scenariul 2 

(galben) 

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul 

primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea 

tuturor normelor de protecţie  

şi  

Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte 

clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 

protecţie 

 

Scenariul 3 

(roșu) 

Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online 

 
            MATRICE SCENARIU: 
 
     NOTĂ: Scenariul 2 se va realiza astfel: preșcolarii vor fi împărțiți în subgrupe de 10-12 preșcolari, 

ce vor veni prin rotație 2 săptămâni la grădiniță, 2 săptămâni prin aplicații on-line, cu acordul scris al 

părinților. Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai preșcolarilor nu vor avea acces în grădiniță. 

 

     
 

Criterii Scenariu 1 Scenariu 2 Scenariu 3 

 
Risc redus 

 

Risc mediu 

 

Risc major 

 

Numărul de copii 

care merg la 

grădiniţă în acelaşi 

timp 

100%  

 

Preșcolarii vor fi împărțiți în 

subgrupe de 10-12 preșcolari, ce 

vor veni prin rotație 2 săptămâni 

la grădiniță, 2 săptămâni prin 

aplicații on-line. 

0% 

 

Număr de zile la 

grădiniţă/săptămână 

5 0 

 

Ore online ca 

alternativă la 

învăţământul faţă în 

faţă 

0 DA 

 

Intrarea şi ieşirea 

în/din grădiniţă 

Intrarea eşalonată la intervale 

orare stabilite în funcţie de zone 

sau de clădiri (între 07.30-08.00 

vor intra preșcolarii de la etaj; 

între 08.00-08.30 vor intra 

preșcolarii de la parte). 

Intrarea printr-o singură ușă de 

acces, după realizarea triajului. 

Preluarea preșcolarilor de la 

grădiniță se va realiza între 

13.15-13.45 (la nevoie), între 

16.30-17.00 pentru preșcolarii 

de la etaj și 17.00-17.30 pentru 

preșcolarii de la parter, de la 

ieșiri diferite, utilizându-se o 

Intrarea eşalonată la intervale 

orare stabilite în funcţie de zone 

sau de clădiri (între 07.30-08.00 

vor intra preșcolarii de la etaj; 

între 08.00-08.30 vor intra 

preșcolarii de la parter). 

Intrarea printr-o singură ușă de 

acces, după realizarea triajului. 

Preluarea preșcolarilor de la 

grădiniță se va realiza între 

13.15-13.45 (la nevoie), între 

16.30-17.00 pentru preșcolarii 

de la etaj și 17.00-17.30 pentru 

preșcolarii de la parter, de la 

ieșiri diferite, utilizându-se o 

Suspendată 
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ieșire pentru Corpul A și alta 

pentru Corpul B. 

Trasee prestabilite de intrare și 

ieșire, deplasare în interiorul 

grădiniţei şi de părăsire a 

grădiniţei pentru personalul 

grădiniței. 

Păstrarea distanţei de 1 m între 

copii (la activitățile educative, 

la servirea mesei, la programul 

de relaxare și somn). 

Permanent părinții/tutorii/ 

reprezentanții legali ai 

preșcolarilor vor păstra distanța 

de 1 m între ei și vor purta 

masca de protecție. 

ieșire pentru Corpul A și alta 

pentru Corpul B. 

Trasee prestabilite de intrare și 

ieșire, deplasare în interiorul 

grădiniţei şi de părăsire a 

grădiniţei pentru personalul 

grădiniței. 

Păstrarea distanţei de 1 m între 

copii (la activitățile educative, la 

servirea mesei, la programul de 

relaxare și somn). 

Permanent părinții/tutorii/ 

reprezentanții legali ai 

preșcolarilor vor păstra distanța 

de 1 m între ei și vor purta 

masca de protecție. 

 

Triaj epidemiologic 

zilnic, la intrarea în 

grădiniţă 

Se verifică starea de sănătate. Se verifică starea de sănătate. Nu este cazul 

 

Prezenţa 

persoanelor terţe în 

grădiniţă 

Interzisă Interzisă Suspendată 

 

Distanţare fizică    

(1 m) 

Obligatorie în timpul 

programului şi în pauze (la 

activitățile educative, la servirea 

mesei, la programul de relaxare 

și somn). 

Obligatorie în timpul 

programului şi în pauze (la 

activitățile educative, la servirea 

mesei, la programul de relaxare 

și somn). 

Nu este cazul 

 

Purtare mască Preșcolarii nu vor purta mască 

de protecție. 

Se impune pentru întregul 

personal și pentru părinții/ 

tutorii/reprezentanții legali ai 

preșcolarilor. 

Preșcolarii nu vor purta mască 

de protecție. 

Se impune pentru întregul 

personal și pentru 

părinții/tutorii/ reprezentanții 

legali ai preșcolarilor. 

Nu este cazul 

 

Igiena mâinilor Foarte frecventă.  

Se asigură săpun, prosoape de 

hârtie şi apă curentă, 

dezinfectant pe bază de alcool, 

păstrându-se permanent 

distanțarea fizică. 

Foarte frecventă.  

Se asigură săpun, prosoape de 

hârtie şi apă curentă, 

dezinfectant pe bază de alcool, 

păstrându-se permanent 

distanțarea fizică. 

Foarte 

frecventă 

 

Utilizarea 

infrastructurii şi a 

sălilor de grupă 

potrivit 

principiului: o sală 

= o grupă 

Dezinfectare şi aerisire 

frecventă.  

Există o sală specială pentru 

izolarea preșcolarilor care 

prezintă simptome pe durata 

programului, până la sosirea 

părinţilor/tutorilor/ 

reprezentanților legali. 

Dezinfectare şi aerisire 

frecventă.  

Există o sală specială pentru 

izolarea preșcolarilor care 

prezintă simptome pe durata 

programului, până la sosirea 

părinţilor/tutorilor/ 

reprezentanților legali. 

Suspendată 

 

Utilizarea 

diverselor materiale 

în grădiniţă 

Utilizarea normală. 

Dezinfectare zilnică. 

Repartizarea individuală, pe cât 

posibil.  

Utilizarea normală. 

Dezinfectare zilnică. 

Repartizarea individuală, pe cât 

posibil.  

Utilizarea 

metodelor de 

predare 

online 
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Fără jucării de acasă.  

Interzis schimbul de obiecte 

personale. 

Fără jucării de acasă.  

Interzis schimbul de obiecte 

personale. 

 

Activităţi sportive Doar anumite jocuri sportive, 

exclusiv în aer liber. 

Nu vor fi practicate jocuri de 

contact sau cu mingea, nici 

activităţi care implică schimbul 

de obiecte. 

Doar anumite jocuri sportive, 

exclusiv în aer liber. 

Nu vor fi practicate jocuri de 

contact sau cu mingea, nici 

activităţi care implică schimbul 

de obiecte. 

Suspendate 

 

Activităţi de grup 

(întâlniri, serbări şi 

altele) 

Vor fi eliminate activităţi care 

conduc la reducerea distanţei 

între preșcolari şi limitarea 

interacţiunii între grupuri de 

preșcolari. 

Vor fi eliminate activităţi care 

conduc la reducerea distanţei 

între preșcolari şi limitarea 

interacţiunii între grupuri de 

preșcolari. 

Organizarea 

activităţilor 

de grup 

online 

 

 CONCLUZIE: 

 La data de 08.09.2020 Consiliul de Administrație al Grădiniței nr.185, Sector 5, 

București a analizat, ales și aprobat Scenariul 2 (galben) cu nota menționată: 

preșcolarii vor fi împărțiți în subgrupe de 10-12 preșcolari, ce vor veni prin rotație 2 

săptămâni la grădiniță, 2 săptămâni prin aplicații on-line, cu acordul scris al 

părinților. Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai preșcolarilor nu vor avea acces în 

grădiniță. 
 

 

 

 

 

 


