
 
 

Scurt program al Grădiniței “Girotondo”: 

 

 

08:00-08:30- Primirea copiilor 

08:30-09:00- Pregătirea pentru masă / Rugăciunea copiilor 

09:00-10:00- Micul dejun 

10:00-11:30- Activități educative 

11:30-12:00- Pregătirea pentru masă 

12:00-13:00- Masa de pranz 

13:00-15:00-  Somnul de amiză 

15:00-16:00- Jocuri libere 

16:00-16:30- Gustarea de dupa-amiză 

16:30-17:30- Jocuri libere 

17:30- 18:00- Plecarea copiilor acasă 
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VIZIUNEA 

            Grădinița cu Program Prelungit GIROTONDO promovează credința, dragostea, 

respectarea valorilor creștin-democratice, precum și identificarea unicității fiecărui copil și 

acceptarea diversității, abordând strategii didactice moderne pentru un proces de 

învățământ de calitate. 

              

Grădinița cu Program Prelungit „Girotondo” oferă posibilitatea de exprimare a propriei identităţi 

asigurând tuturor  egalitate de şanse: 

       o grădiniţă plină de copii voioşi, dornici dimineaţa să vină la grădiniţă şi trişti când se 

despart de ea; 

     - o grădiniţă cu o curte de vis, cu pomi, flori, dotată cu aparate de joacă ecologice, o curte 

funcţională a copiilor şi numai a copiilor; 

       o grădiniţă cu săli de grupă amenajate pe sectoare, dotate  cu mobilier specific 
(accesibil înălţimii copiilor); 

    -  o grădiniţă cu holuri împodobite cu lucrările copiilor, cu expoziţii şi oferte de programe 
ce se adresează copiilor dar şi adulţilor; cu o cameră funcţională pentru părinţi şi alţi adulţi 
specialişti ce se vor implica în programele educaţionale ; cu un cabinet sanitar dotat  atractiv 
pentru copii (nu spaima acestora); cu sufragerii şi băi renovate şi înfrumuseţate cu lucrări ce atrag 

copiii şi contribuie la stimularea apetitului acestora şi la educaţia ecologică privind hrana lor; o 

sală de gimnastică unde se vor juca copiii iarna. Alte îmbunătăţiri ale ofertei se vor realiza pe 

parcurs, în aşa fel încât Grădiniţa cu PP „Girotondo” din municipiul Botosani să devină un model 

de unitate şi să-şi sporească renumele de care se bucură şi la ora actuală pentru condiţiile minunate 

oferite copiilor; 

      - o grădiniţă cu un corp profesoral bine pregătit din punct de vedere psihopedagogic, care 

stăpânesc cele mai noi strategii de lucru cu copiii, care ştiu cum trebuie să atragă părinţii ca 

parteneri egali în educarea copiilor dar şi cum să colaboreze cu alţi factori din comunitatea locală. 

  

  

  

 



MISIUNEA 

  

•         Asigurarea accesului la o educatie complexă si echilibrată pentru 

fiecare copil, indiferent de  apartenenţa etnică sau religioasă. 

•         Crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal 

modern, corespunzător normelor şi valorilor europene. 

•         Ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de 

formare si dezvoltare profesională în  vederea asigurării calităţii în unitate. 

•         Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei in 

invăţămîntul românesc. 

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea 

fiecarui participant la actul educativ. 

  

  

            GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  GIROTONDO are 8 angajați din care 

5 sunt vaccinați împotriva virusului SARS COV 2, deci un procent de 66% din personal. 

 

Imagini din arhiva gradinitei... 
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Promoția 2020-2021 

  

 

 

 



      

 

 



  

ACTIVITATE 24 IANUARIE 

 


