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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. Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor;  

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).  

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). 

       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; 
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3. O.M.E.C./M.S. nr.3235/93/2021 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 23 

2. Mică B 23 

3. Mică C 23 

4. Mică D 23 

5. Mijlocie A 23 

6. Mijlocie B 25 

7. Mijlocie C 26 

8. Mijlocie D 23 

9. Mijlocie E 22 

10. Mare A 27 

11. Mare B 25 

12. Mare C 30 

13. Mare D 28 

14. Mare E 29 

TOTAL  350 

  
              DETALIERE SCENARII: 
 

 

Scenariul 1 

 

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor 

şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

de protecţie 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate mai mică sau 

egală cu 1/1000 de locuitori 

 

Scenariul 2 a)Participarea zilnică, cu prezență fizică 

în unitățile de învățământ, a tuturor 

preșcolarilor, a elevilor din clasele a 

VIII-a, a XII-a, a XIII-a și a celor din anii 

terminali din învățământul profesional și 

postliceal, cu respectarea și aplicarea 

tuturor normelor de protecție 

b)Participarea zilnică, în sistem on-line a 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate mai mică sau 

egală cu 1/1000 de locuitori, dar mai 

mică sau egală cu 3/1000 de locuitori 
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elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

 

Scenariul 3  a)Participarea zilnică a tuturor 

preşcolarilor şi elevilor din învățământul 

primar 

b)Participarea zilnică, în sistem on-line a 

elevilor din clase/ani de studiu 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate mai mare de 

3/1000 de locuitori 

 
             
 MODIFICĂRI SCENARIU: 

Aspecte evaluate: 

-La data de 09.02.2021 au fost remediate defecțiunile de către Termoenergetica București și 

informați părinții de valorile temperaturilor din fiecare sală de grupă.   

-În data de 05.02.2021 s-a realizat dezinfecția în grădiniță, cu soluție specifică, prin nebulizare. 

 

 CONCLUZIE: 

 La data de 11.02.2021 Consiliul de Administrație al Grădiniței nr.185, Sector 5, București a 

analizat, ales și aprobat Scenariul de funcționare galben începând din data de 15.02.2021. 

Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai preșcolarilor vor fi înștiințați de către d-nele educatoare 

utilizând aplicația whatsapp sau telefonic.  
 

 

 

 

 

 


