NIVEL PREȘCOLAR, PRIMAR ȘI GIMAZIAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Nivel preșcolar
An școlar 2018-2019
SPECIFICUL NOSTRU
• Atenţia acordată laturii formative a
demersului educativ, șlefuirii comportamentului copiilor prin educația
centrată pe transmiterea valorilor și
principiilor promovate de Asociația și
Școala Copil Dorit.
Pentru vârsta preșcolară, acordăm o
atenție sporită învățării prin joc și prin
participare activă.
În mod deosebit, suntem preocupați de
educarea, sensibilizarea, dezvoltarea
înclinațiilor și aptitudinilor copiilor prin
educație religioasă, educație fizică,
muzică și arte plastice.

PACHET EDUCAȚIONAL DE BAZĂ
Activitati sustinute cu educatorul:
educarea
limbajului,
matematica,
cunoasterea mediului, abilitati practice,
religie, desen, pictura.

ACTIVITĂȚI SUSȚINUTE CU
PROFESORI DE SPECIALITATE
›Limba engleză - 2 activitati/saptamana
›Educație muzicală (cu acompaniament
de pian) - 1 activitate/saptamana
›Educatie fizica si sport - 2 activitati/
saptamana

• Susținem cursuri extracurriculare (în programul de dimineață sau de dupăamiază al copiilor) achitate în afara pachetului educațional de bază.

Curriculum-ul de bază parcurs, respectă programele școlare pentru
nivel preșcolar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Nivelul preșcolar al Școlii Copil Dorit este acreditat prin Ordinul nr. 5635/25.10.2016
 Educația copiilor preșcolari continuă în Școala Gimnazială Copil Dorit cu
învățământul primar (acreditat prin Ordinul 5773/12.11.2015).

PROGRAM - Nivel Preșcolar
An școlar 2018 -2019

• PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
INTERVAL ORAR

ACTIVITATEA

8:00 - 8:30

Primirea copiilor/ Jocuri și activități liber alese

8:30 - 9:00

Micul dejun

9:00 - 10:45

I. Activități pe domenii experențiale cu
educatorul grupei
(1-2 activități pe/zi) și tranziții (jocuri educative)
II. Activități cu profesori de specialitate
Gustare (fructe)

10:45 - 11:00
11:00 - 11:45

I. Activități pe domenii experențiale
II. Activități cu profesori de specialitate

11:45- 12:30

Jocuri și activități liber alese ( în aer liber )

• PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
INTERVAL ORAR
12:30 - 13:00

ACTIVITATEA
Masa de prânz
Odihnă

13:00 - 15:30
15:30 - 16:30

16:00 - 17:00
17:00 - 17:30

Gustare
• Activități de consolidare, recuperare,
aprofundare pe domenii experențiale;
• Activități practice;
• Cursuri extracurriculare opționale;
Jocuri și activități recreative în aer liber/
Plecarea copiilor

CURSURI ȘI CERCURI
EXTRACURRICULARE OPȚIONALE
(achitate în afara pachetului educațional de bază) pentru nivelul
preșcolar, desfășurate în programul de după-amiază al copiilor
CURSUL/CERCUL
EXTRAȘCOLAR OPȚIONAL

FRECVENȚĂ

COST CURS/CERC
10 lei / ședința

Curs de limba engleză (grupa mare)

săptămânal
(45 min/ședință)

Curs de limba germană (grupa mare)

săptămânal
(45 min/ședință)

10 lei / ședința

Curs de pian

săptămânal

Gimnastică tradițională

săptămânal

Atelier de creație și creativitate

săptămânal

Curs de nutriție sănătoasă pentru copii
(grupa mare)
Sah (grupa mare)

40 lei / ședința (40
min.) sau 30 lei /
ședința (25-30 min.)
30 lei / lunar
30 lei / lunar

lunar

10 lei / ședința

săptămânal

30 lei / ședința

PROGRAME EDUCATIV-CULTURALE DERULATE
1.
2.
3.
4.
5.

„Sănătate pentru trup și suflet”
„A trăi cu bucurie și pace”
„Asemenea”, program pentru incluziunea copiilor cu nevoie speciale
„Cum se-nvârte roata lumii”
„Patrimoniu cultural pentru copii”,

6.
7.

„Lucrarea albinelor”
„Comuniunea”, program educativ pentru părinții copiilor

în colaborare cu Asociația inițiatoare Gaspar, Melchior & Baltasar

CONTRAVALOARE
SERVICII EDUCAȚIONALE
ȘI DE ÎNGRIJIRE:
Varianta A
program normal, 8.00 – 12.30
› program instructiv-educativ și de îngrijire
› două mese incluse: mic dejun și gustare

850 ron/lună

din care contravaloarea mesei
reprezintă 100 ron/lună

Varianta B
program normal, 8.00 – 13.00
› program instructiv-educativ și de îngrijire
› trei mese incluse: mic dejun, gustare, prânz

1.150 ron/lună

din care contravaloarea mesei
reprezintă 300 ron/lună

Varianta C
program prelungit, 8.00 - 17.30
› program instructiv-educativ și de îngrijire
› patru mese incluse: mic dejun, gustare
de dimineață, prânz, gustare de după-amiază

1.500 ron/lună

din care contravaloarea mesei
reprezintă 350 ron/lună, excluzând
costul cursurilor extracurriculare din
afara pachetului educațional de bază

NOTĂ:
1. Pentru al doilea, respectiv al treilea
copil al familiei înscris în școală se
aplică o reducere de 10% a
contravalorii serviciilor educaționale și
de îngrijire oferite.
2. a) Pentru luna august nu se achită
contravaloarea mesei.
b) Pentru luna iulie se achită
contravaloarea mesei doar dacă
preşcolar este prezent în grădiniţă.
3. Contravaloarea pachetului
educațional și de îngrijire pentru care
s-a optat se achită 12 luni pe an,
incluzând de reducerile anunțate mai
sus pentru perioada vacanței de vară.

4. Pentru cei doritori, în luna iulie
organizăm ȘCOALA DE VARĂ, cu un
program recreativ, instructiv și de
supraveghere, păstrându-se costul
pachetului educațional de bază, pentru
care s-a optat inițial.
5. Școala Copil Dorit își păstrează
dreptul de a școlariza copii din familii
aflate în dificultate (familii cu mai mult
de trei copii, monoparentale etc.) cu
contribuții mai mici decât cele
anunțate mai sus, de la caz la caz,
în funcție de posibilitățile pe care le va
avea la acel moment.

ALTE CATEGORII
DE ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE

ORGANIZATE/INTERMEDIATE:
• Vizite la diferite muzee, obiective culturale și științifice, Grădina Botanică
și Grădina Zoologică, ferme/gospodării;
• Ateliere de practică pentru diferite meșteșuguri/meserii în organizații/
instituții de profil;
• Excursii, tabere, drumeții în diferite locuri/zone din țară, în timpul anului
școlar ( la sfârșit de săptamână) și pe parcursul vacanțelor școlare;
• Organizarea de întâlniri cu personalități culturale reprezentative;
• Participarea la concerte, spectacole de teatru, operă, balet;
• Cursuri de înot și tenis.
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