
     EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.13 In anul scolar 2020-2021, Gradinita cu program prelungit “Universul Copilariei”

va functiona în intervalul orar 7.30 – 18.00, oferind următoarele tipuri de program:

 Program prelungit: 7.30 – 18.00 - Tarif.1090 lei/ luna.

         In anul scolar 2020-2021, unitatea de invatamant -  Gradinita cu program
prelungit “Universul Copilariei” va functiona dupa urmatorul program zilnic: 

Repere orare Jocuri si activitati liber alese Activitati pe
domenii

experientiale

Rutine, Tranzitii / Activitati pentru
dezvoltare personala

7.30 – 8.00

Jocuri şi activităţi liber-alese (joc
liber)

-

Rutină: Primirea copiilor (deprinderi 
specifice)
Activitate individuală de explorare a 
unui subiect de care este interesat 
copilul / activitățí recuperatorii 
individualizate sau pe grupuri mici

8.30 – 9.00
-

- Rutină: Micul dejun (deprinderi 
specifice)

9.00 – 11.00 Jocuri şi activităţi liber-
alese (pe centre de interes)

Activitati pe
domenii

experientiale

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (5-
15/30 min.)
Rutine şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile
care urmează (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire etc.)
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

11.00 – 13.00

      Jocuri şi activităţi liber-
alese

(jocuri de mișcare, jocuri
distractive, concursuri,

spectacole de teatru, audiții
literare/muzicale, activități

în aer liber, vizite etc.)

-

Rutine şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile 
liber-alese si, implicit, derularea 
jocurilor si a activitatilor recreative in 
aer liber (deprinderi de igiena 
individuala si colectiva, deprinderi de 
ordine si disciplina, deprinderi de 
autoservire, deprinderi motice, 
deprinderi de cooperare si comunicare 
etc.).
Optional (in cazul in care se deruleaza,
acesta se va desfasura numai pe o 
singura tura, dimineata sau dupa-
amiaza, sau alternativ/pe ture, o data 
pe saptamana.
Rutină: Masa de prânz (deprinderi 
specifice)

13.00 – 15.30 Activităţi de relaxare
Jocuri şi activităţi liber-
alese (facultativ, pentru
copiii care nu dorm sau

care se trezesc între timp)
sau Activități recuperatorii,
ameliorative, de dezvoltare

a înclinaţiilor personale /

- Rutine şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru perioada de
somn/relaxare (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire, deprinderi de lucru 
independent etc.).



predispozițiilor /
aptitudinilor

15.30 – 16.00 - - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16.00 – 17.30
    Jocuri şi activităţi liber-

alese
(jocuri pe centre de interes,

jocuri de mișcare, jocuri
distractive, concursuri,

spectacole de teatru, audiții
literare/muzicale, activități

în aer liber, vizite etc.)

Activităţi
recuperatorii şi
ameliorative, pe

domenii
experienţiale
Activități de
dezvoltare a
înclinaţiilor
personale /

predispozițiilor /
aptitudinilor

Rutine şi tranziţii care să vizeze 
pregătirea copiilor pentru activitățile
liber-alese și, implicit, derularea 
jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor
individuale (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi de 
ordine şi   disciplină, deprinderi   de  
autoservire,   deprinderi   de
comunicare și cooperare, deprinderi de
lucru independent etc.)
Opțional (în cazul în care se derulează, 
acesta se va desfășura numai pe
o singură tură, dimineața sau după 
amiaza, sau altenativ/pe ture, o dată pe
săptămână)

17.30 – 18.00
Jocuri şi activităţi liber-

alese (joc liber) -

Activitate individuală de explorare a 
unui subiect de care este interesat 
copilul
Rutină: Plecarea copiilor acasă 
(deprinderi specifice)

Art. 4  In Grădiniţa cu program prelungit “Universul Copilariei”, actele necesare 

înscrierii copiilor in gradinita sunt:

•   Cerere de înscriere;
•   Copie C.I. părinţi;
•   Copie după certificatul de naştere al copilului; 
•   Fişa medicală, completata potrivit reglementarilor în vigoare;
•   Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.


