


Grupa pitici: 2-3 ani 
Nivel I: 3-4 ani 
Nivel II: 4-6 ani

Meniul zilnic diversificat 
este asigurat de 

bucataria proprie a 
gradinitei.

13:30 – 15:30



Gradinita Sandy Belle este o institutie de 
invatamant privat, cu 20 ani de activitate 

acreditata de Ministerul Educatiei Nationale ce 
promoveaza un sistem educational complex, 

constand in dobandirea competentelor si 
integrarea sociala a copiilor, pentru asigurarea 

reusitei scolare. Gradinita are atributul unui climat 
intern familial, care permite o educatie in functie 
de ritmul propriu al fiecarui copil, de nevoile sale 

afective si de activitatea fundamentala, jocul.





Programul educational al gradinitei cuprinde in 
ariile curriculare ale programei M.E.N adaptata 
individual la nevoile si abilitatile fiecarui copil. 

Aceasta programa cuprinde activitati de 
dezvoltare personala, activitati de invatare si 

activitati experentiale, toate derulandu-se 
integrat, intr-un program zilnic cu repere orare 

stabilite de M.E.N

Activitatile educative se desfasoara pe grupe de 
varsta – nr.maxim de copii este de 15 per grupa, 

conform curriculumului pentru invatamantul 
prescolar. Asigurarea calitatii proceselor de 
predare si invatare, precum si a serviciilor 

educationale este realizata de personalul didactic 
si de ingrijire calificat, de un spatiu generos si de o 

dotare corespunzatoare.





O vom urmări cu consecvenţă şi pe termen lung, 
iar obiectivele pe care ni le am propus o dovedesc:

– să fim partenerii de suflet ai copiilor 
dumneavastră în această etapă de viaţă definitorie 
pentru ceea ce va urma. 
– să-i susţinem şi să ii încurajăm în construirea 
propriilor lor vise de succes. 
– să le călăuzim cu delicateţe paşii atunci când 
provocările vieţii îi aduc în situaţii dificile.







✓ Educarea limbajului 
✓ Activitati matematice 
✓ Cunoasterea mediului 
✓ Educatie pentru societate 
✓ Educatie artistico-plastica
✓ Educatie plastica si elemente de activitate 
casnica 
✓Educatie fizica 
✓ Educatie muzicala



✓ Limba engleza 
✓ Educatie muzicala 
✓ Logopedie 
✓ Dans 
✓ Teatru pentru copii



✓ Excursii 
✓ Vizite-muzee, alte gradinite, 
centre de cultura 
✓ Vizionari spectacol la Teatrul 
de papusi









Grădiniță particulară cu program prelungit "Sandy 
Belle", situată central, pe strada Victoriei nr.15A. 

lângă Teatrul de păpuși Vasilache, furnizează 
servicii educaționale de calitate adresate copiilor 

cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani. 

Grădinița Sandy Belle oferă copiilor cadrul ideal 
pentru a-și dezvolta creativitatea și imaginația, 

pentru a-și satisface dorința de cunoaștere și setea 
de a descoperi locuri noi și fascinante. 

Acreditată din anul 2009, grădinița Sandy Belle 
îndeplinește standardele de calitate cerute de 
ARACIP (Agenția Română pentru Asigurarea 

Calității în Învățământul Preuniversitar).



Adresa e-mail: g.sandybelle@yahoo.com 
Telefon 1: 0746 645 737 
Telefon 2: 0752 524 716 
Telefon fix: 0231 510 486 
Adresa: Strada Victoriei nr.15, Botosani

www.gradinitasandybelle.ro

Facebook & YouTube: Gradinita Sandy Belle


