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PDI

I.

ARGUMENT

In centrul atenţiei tuturor se află copilul şi nevoile lui de creştere, socializare şi educatie, deoarece... “Multe dintre câte ne sunt
necesare pot aştepta, numai copilul nu. Acum e timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune : Aşteaptă până
mâine! Numele lui este AZI! "
( Gabriela Mistral)
În funcţie de rezultatele PDI din perioada 2015- 2019, de analiza atât a mediului extern cât şi a mediului intern echipa managerială a
unităţii întocmeşte Planul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” pentru perioada 2019- 2023, în
conformitate cu programele MEN şi hotărârile Guvernului României- baze solide pentru principalele direcţii de dezvoltare instituţională.

Deviza unităţii: „Dacă doriţi o identitate pentru copilul dumneavoastră- grădiniţa noastră e „ţara” pe care o cautaţi!
Viziunea şi misiunea Grădiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” sunt fundamentate astfel încât să asigure un proces educaţional de
calitate care are în vedere finalităţile educatiei timpurii.

II.

VIZIUNEA

Viziunea Gradiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei”: Fiecare copil care a trecut pragul grădiniţei noastre, trebuie să devină un
cetăţean al Europei, primul pas fiind formarea deprinderilor de bază şi a atitudinilor necesare unui adevărat cetăţean.Punem accent pe
calitatea procesului educational.

Misiunea

III. MISIUNEA
Grădiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” este aceea de a crea un mediu cald, stimulativ în care fiecare copil să fie

încurajat să-şi dezvolte talentele şi aptitudinile şi să fie pregătit să se integreze în realitatea socială complexă.
Realizăm misiunea prin:
 Crearea unui mediu stimulativ;
 Încurajarea copiilor în dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 Structurarea programei, astfel încât să-I putem ajuta pe copil să îşi rezolve propriile probleme şi să ia cele mai bune decizii;

PDI 2019-2023 GPP ”Țara Copilăriei” Călărași

 Îmbinarea metodelor interactive de grup activ- participative cu cele tradiţionale;
 Încheierea unor parteneriate cu unităţi similare, comunitatea locală, ONG-uri în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi, acţiuni
şi proiecte educaţionale în beneficiul preşcolarilor şi părinţilor acestora.
Ne dorim ca Grădiniţa cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” să fie locul feeric din visele copilăriei, locul de basm unde realitatea şi visul se
întrepătrund dând naştere unui Univers paradoxal în care se amestecă noul şi familiarul, cunoaşterea şi jocul, tradiţia şi inovaţia; să fie locul
unde copiii îşi găsesc primii prieteni, unde descoperă lumea în joacă, unde învaţă să învingă, unde să se bucure că se întorc în fiecare zi.
Demersul educaţional al Grădiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” promovează responsabilizarea părinţilor pentru educaţia timpurie,
dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală şi încheierea de parteneriate.

SCURT ISTORIC
Grădinița a fost înființată în anul 1967 si a functionat în local impropriu (fosta maternitate de lângă Parcul Central); In perioada 1968-1977 a
funcţionat în actualul local al Directiei Judeţene pentru Cultură ca apoi să funcționeze în local propriu – Str. Dunărea nr.1, Călăraşi; Clădirea a
fost proiectată pentru a fi casă de copii, cu o capacitate de 200 de locuri. Datorită faptului că în zonă erau foarte mulţi copii preşcolari,
destinaţia clădirii a fost schimbată în grădiniţă cu program prelungit.

Contextul economic și social

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Mediul de rezidență: urban
Tipul localităţii: municipiu
Judeţul Călăraşi declarat ca unitate teritorial-administrativă în ianuarie 1981, este situat în partea de Sud-Est a României, pe malul stâng al
fluviului Dunărea şi al braţului Borcea şi se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la vest cu judeţul Giurgiu şi
sectorul agricol Ilfov iar la sud cu Bulgaria. Populaţia judeţului, la 1 iulie 2009, era de 312.879 locuitori (1,5% din populaţia ţării). Din punct de
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vedere al distribuţiei pe medii, 38,5% din populaţia judeţului trăieşte în mediul urban şi 61,5% în mediul rural, gradul de urbanizare al
populaţiei fiind sub media pe ţară.
Municipiul Calarasi, port fluvial situat pe malul stâng al Dunării, într-o zonă transfrontalieră cu mari perspective în circulația fluvială și terestră.
Localizare, caracteristici generale ale unității: Grădinița cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” își are sediul în Călăraşi, Strada Dunărea, nr.1,
în spatele Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu”; este cea mai mare unitate din județ, dispunând de un local cu 4 nivele, cu o suprafață de 3000
mp.
Mediul Concurenţial: în municipiul Călăraşi funcţionează 15 grădiniţe dintre care: 9 cu program normal şi 6 cu program prelungit.
În zona unde este amplasată Grădiniţa cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” mai funcționează 3 grădiniţe cu program prelungit şi 2 grădiniţe
cu program normal după cum urmează:
Grădiniţa cu Program Prelungit “Amicii”- spaţiile destinate preşcolarilor sunt repartizate pe 2 nivele (parter+ etaj I);
Grădiniţa cu Program Prelungit “Rostogol”- sălile de clasă au suprafeţe mai mari, dar unică funcționalitate;
Grădiniţa cu Program Prelungit “Step- by- step”- alternativă educaţională
Datorită situaţiei economice scăzute ale municipiului Călăraşi şi a ratei de şomaj crescute, părinţii optează pentru grădiniţele cu program
normal (GPN. Nr 3 şi GPN nr. 4).Cu toate că unitatea noastră are săli cu unică destinaţie (sală de grupă, dormitoare, sală de mese ) părinţii
optează pentru unităţi în care copiii stau toată ziua într-o singură sală de clasă, motivând acest lucru pentru siguranţa copiilor evitând riscul de
a se accidenta la urcarea şi coborârea scărilor.

ANALIZA MEDIULUI INTERN
Grădiniţa cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” Călăraşi beneficiază de spaţii interioare cu o singură destinaţie, spaţiu de joacă exterior dotat
cu băncuţe, spaţiu betonat (şotron, cercuri pentru diferite jocuri, traseu stradal şi pietonal etc.), spaţii verzi şi alei special amenajate de
personalul unităţii, părinţi şi copii. Fiecare incapere și spațiu din incinta grădiniței este dotat astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor
dar totodată şi un climat educaţional favorabil desfăşurarii unui învățământ de calitate. In ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne:
calculatoare, aparatură audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, putem spune ca acestea nu sunt suficiente pentru a completa activitatea
cadrelor didactice. Toate sălile de grupă sunt organizate pe sectoare de activitate dotate cu rechizite, materiale didactice, jocuri şi jucării
necesare desfăşurării activităţii didactice. Gradinita cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” și-a câștigat un binemeritat renume, aducând o
contribuție prețioasă la formarea copiilo, viitori şcolari. Dovadă stau calificativele obţinute de copii în clasele 0 şi I, dar şi rezultatele foarte bune
obţinute la examinarea din cadrul CJRAE pentru intarea la şcoală.
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VALORI CHEIE:
Transparenţă
Armonie
Respect
Angajament
Cooperare
Organizare
Progres
Inovaţie
Loialitate
Accesibilitate
Recreere
Identitate
Eficienţă
Incluziune
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IV. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
BAZA MATERIALĂ
Spaţii de învăţământ:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Tipul spaţiului
Săli de grupă
Sală de activităţi opţionale
Sală de artă
Mini sală de sport
Spaţiu de joacă

Numărul spaţiilor

Suprafaţa

10
1
1
1
1

296, 44 mp
29. 61 mp
29. 61 mp
71, 35 mp
600 mp

Număr spaţii

Suprafaţa

1
13
1

29. 61 mp
467,82 mp
147,66 mp

Spaţii odihnă şi hrană:
Nr.
crt.
1
2
3

Tipul spaţiului
Sală primire preşcolari
Dormitoare
Sală de mese
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Alte spaţii:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tipul spaţiului

Număr spaţii

Suprafaţa

Grupuri sanitare
Vestiare preşcolari
Vestiare personal nedidactic
Spălătorie ( sală lenjerie, uscător)
Bloc alimentar (sală curăţat legume, sală tranşat carne, sală
preparat hrană)
Sală depozitare materiale didactice
Cabinet comisie metodică (CDI şi bibliotecă)
Cabinet CEAC
Birou director
Birou contabilitate
Birou administraţie
Magazii
Grădina
Centrală termică
Atelier reparaţii
Cabinet medical
Subsol (depozite materiale)

12
2
6
1
1

29,89 mp
63,16 mp
56, 63 mp
76, 13 mp

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

13, 5 mp
29, 93 mp
8, 26 mp
14, 14 mp
7,41 mp
14, 65 mp
48,12 mp
2247 mp
16, 92 mp
12 mp
18, 36 mp
411, 65 mp

Resurse financiare:
Buget
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Extrabugetare (taxă hrană)

2014
1 322 207 lei
200 000 lei
300 000 lei

2015
1 102 000 lei
200 000 lei
268 000 lei
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Resurse umane:
Preşcolari:
Nr.
crt.
1
2
3

Grupa
Mică
Mijlocie
Mare

Număr grupe

Număr preşcolari

3
4
3

44
68
71

2021- 2022
10 grupe

2022- 2023
10 grupe

Număr preşcolari

Frecvenţa

44
68
71

80%
90%
99%

Estimarea planului de şcolarizare în perioada 2019-2023:
2019- 2020
10 grupe

2020- 2021
10 grupe

Frecvenţa an şcolar 2018- 2019
Nr.
crt.
1
2
3

Grupa
Mică
Mijlocie
Mare
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Absenteismul şcolar 2018- 2019:
Nr.
crt.
1
2
3

Grupa

Număr absenţe

Mică
Mijlocie
Mare

35
19
14

Cauzele absenteismului:
 Lipsa banilor părinţilor;
 Starea de sănătate a copiilor;
 Familii dezorganizate;
 Plecarea părinţilor în străinătate
Părintele anunţă educatoarea grupei la care este înscris preşcolarul ori de câte ori sunt situaţii de boală sau lipsă de bani pentru plata taxei de
hrană, conform Regulamentului intern şi acordului de parteneriat educaţional încheiat între părinte şi unitatea şcolară.

Încadrarea cu personal didactic:
An şcolar

2015- 2016
2016- 2017
2017- 2018
2018-2019

Număr cadre
didactice
21
21
21
21

Număr norme
Nivelul de pregătire
didactice
Educatoare Institutor Prof. pt. înv.
preşcolar
21
7
1
13
21
7
1
13
21
7
1
13
21
7
1
13

Gradul didactic
I
II
Definitivat DEB
13
15
13
13

5
4
5
5

3
2
2
2

1
1
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Capacitatea instituţională:
Managementul operaţional:
•







Baza conceptuală:
Rapoartele ISJ Călăraşi privind starea învăţământului în anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Planul managerial al ISJ Călăraşi;
Planul de dezvoltare instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași în perioada 2015-2019
Rapoartele privind starea învăţământului în Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași în anii şcolari 2015-2016, 20162017, 2017-2018, 2018-2019
Politicile educaţionale ale MEN;
Legea Educaţiei nr. 1 / 2011;
Legislaţia în vigoare.

•Priorităţi:
 Implementarea Sistemului de Management al Calităţii educaţiei;
 încadrare cu personal didactic calificat;
 asigurarea resurselor materiale şi financiare;
 perfecţionarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
 organizarea acţiunilor ecologice conform calendarului eco în vederea păstrării distincţiei “Steagul Verde” şi a statutului de “Eco- Şcoală”
 asigurarea unui învăţământ de calitate.

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor şi comitetelor:
La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași se constituie, prin decizia directorului, în baza hotărârii CA următoarele
comisii:
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Comisii cu caracter permanent:
 Comisiile metodice pe grupe de vârstă
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
 Comisia pentru curriculum;
 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;
 Comisia pentru control managerial intern (SCIM) / Comisia de monitorizare
 Comisia pentru programe şi proiecte educative;
 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 Comisia pentru securitate și sănătate în muncă (SSM) și pentru situații de urgență
Comisii cu caracter ocazional:
 comisia de salarizare
 comisia de selecționare a documentelor perimate (legea nr. 16/1996, art. 11)
 Comisia de recepție a bunurilor (produse, servicii, lucrări);
 Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate;
 Comisia de cercetare disciplinară;
 Comisia pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal
 Comisia paritară
Comisii cu caracter temprar:
 Comisia pentru inventariere
 Comisia pentru recensământul populației școlare
 Comisia pentru consiliere și orientare
 Comisia pentru verificarea documentelor școlare
 Comisia pentru frcvență și abandon școlar
 Comisia de gestionare SIIIR
 comisia pentru concursuri școlare
 Comisia pentru promovarea imaginii unității
 Comisia de mobilitate a personalului la nivelul grădiniței
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Consilii:
 consiliul profesoral,
 consiliul reprezentativ al părinţilor,



Comitete:
 Comitetul Eco
 Comitetele părinți grupe
Compartimente:
 administrație
 contabilitate;
Alte responsabilităţi stabilite prin legi/reglementări specifice:
 Consilierul pentru integritate;
 Cadrul didactic cu atribuţii PSI;
 Cadrul didactic cu atribuţii SSM;
 Responsabilul cu probleme de arhivă;
 Responsabilul pentru completarea şi transmiterea REVISAL;
 Responsabil cu gestionarea deșeurilor
 Măsuri de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor
 Gestionar patrimoniu
 Operațiuni CFFP
 Sigiliul unității
 Persoană autorizată pentru întocmirea statelor de plată și personal (EDUSAL)
 Administrarea sistemului informatic SIIIR
 Cadru didactic cu atribuții de bibliotecar
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Activitatea de management a Grădiniţei cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei” are în vedere:
 realizarea obiectivelor Planului managerial, reorganizarea comisiilor cu caracter permanent şi ocazional, a consiliilor şi comitetelor;
 realizarea planului de şcolarizare;
 dezvoltarea bazei didactico- materiale;
 îmbunătăţirea curriculumului şi a ofertei de activităţi opţionale;
 elaborarea instrumentelor de evaluare;
 participarea tuturor salariaţilor la şedinţele consiliilor profesoral, de administraţie, al părinţilor şi comitetului eco.
Monitorizarea activităţii desfăşurate în GPP ”Țara Copilăriei” Călărași a avut în vedere punctele slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile
prezentate în rapoartele privind starea învaţământului pentru anii şcolari 2015–2019 şi a urmărit eficientizarea activităţii tuturor consiliilor,
comisiilor şi compartimentelor grădiniței, pentru realizarea tintelor strategice propuse în Proiectul de dezvoltare instituţională 2015-2019.
Pentru atingerea ţintelor strategice au fost identificate obiectivele specifice/operaţionale, incluse în planurile operaţionale, obiective care au
fost monitorizate permanent. Activitatea de monitorizare şi control s-a desfăşurat pe către director, pe baza graficului semestrial, de către
responsabilii comisiilor metodice pe baza programelor anuale şi de către CEAC, pe baza graficului anual de monitorizare. Monitorizarea şi
controlul personalului grădiniței şi al comisiilor/compartimentelor funcţionale au constituit premisa unei evaluări corecte şi motivante a
personalului grădiniței, dar şi premisaidentificării oportunităţilor de dezvoltare a grădiniței.
Activitatea managerială a avut în vedere asigurarea funcţionării unității fără perturbări şi realizarea obiectivelelor asumate prin planurile
manageriale, în comparaţie cu rezultatele şcolare obţinute în anii trecuți.. Prin măsurile şi activităţile întreprinse: reactualizarea regulamentului
de organizare şi funcţionare şi a instrumentelor interne de lucru, reorganizarea şi funcţionarea eficientă a comisiilor şi compartimentelor,
dezvoltarea bazei didactico-materiale şi creşterea gradului de accesibilitate a acesteia, realizarea planului de şcolarizare, îmbunătăţitrea
realizării curriculumului şi a evaluării învăţării, dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii, GPP ”Țara Copilăriei” Călărași a reuşit
obţinerea unor rezultate şcolare comparabile cu cele din anii şcolari anteriori.
Transparenţa şi participarea cadrelor didactice şi a părinţilor la actul decizional a fost asigurată prin participarea sistematică a acestora la
şedinţele Consiliului de administraţie, ale Consiliului profesoral, ale Consiliului reprezentativ al părinţilor, ale comitetelor de părinţi și ale
comitetului Eco.
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Managementul personalului:

Personal didactic:
Grădiniţa cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei”, pentru anul şcolar 2019-2020 încadrează personal didactic calificat în procent de 100%.
Echipă formată din cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic se vrea a fi o echipă care vine în sprijinul primilor paşi, atât
de importanţi pe care preşcolarii, principalii beneficieari ai educaţiei, îi fac, oferindu-le acestora siguranţa şi libertatea de acţiune de care au
nevoie; prin îmbinarea programei şcolare aprobate de MENcu metodele inovatoare aplicate urmărim dezvoltarea pe toate planurile ale copiilor
cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, cât şi pregătirea lor pentru intregrarea în şcoala primară şi apoi în societate; punem accent pe dezvoltarea
creativităţii, comunicării şi personalităţii fiecărui preşcolar; promovăm o educaţie de calitate, principalul partener fiind familia.
Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice se realizează individual şi prin acţiunile Comisiei metodice din grădiniţă sau ale
Cercurilor pedagogice dar și prin participarea la simpozioane, conferințe și scrierea unor articole de specialitate.
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă:
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
2015-2016
1
Soare Daniela
2
Pletea Georgeta
3
Năstăsescu Virgilia
4
Anghel Ionela
112
5
Dincă Georgeta
6
Ene Ioana
15
7
Amzaru Claudia Mihaela
8
Munteanu Mihaela Orania
9
Bireş Ionica
90
10
Robuleţ Georgica
11
Iolea Gabriela
12
Niculae Luminiţa
13
Dumitru Niculina
14
Sarchizian Laurenţia Mioara
22
15
Gugu Georgiana
-

Număr credite transferabile
2016- 2017 2017- 2018 2018-2019
75
19
120
15
15
75
15
165
60
90
34
105
90

Total
214
142
105
165
60
180
34
105
22
90
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

AmzaruIuliana Daniela
Fogoroş Simona Gabriela
Neagu Cristina
Druncea Sofica
Necula Adriana
Ivanciu Diana Lavinia
Ștefan Laura Cătălina
Dragu Alexandra
Ioniță Nicoleta

90
15
-

15
15
90
-

40
-

90
240
15
-

Cursuri absolvite:
Nr.
Denumirea cursului
crt.
1
Îngrijitoare copii -2015/2016
2
Asigurarea calității în educație-2015/2016
3
Management și competență în organizația școlară-2015/2016
4
Formator-2015/2016
5
Metodist-2015/2016
6
Stop! Tu decizi-2015/2016
7
Management educațional strategic 2020-2016/2017
8
Jocul didactic de la formal la nonformal, în învățământul preuniversitar-2016/2017
9
Activități de voluntariat județean, național, internațional-2016/2017
10
Euromanager 2020-2016/2017
11
Strategic management tools for a better educational system-2016/2017
12
Arte vizuale și lucru manual, de la pasiune la job
13
Management și competență în organizația școlară
14
Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și
relaționării 2017/2018
15
MOOC Dys România-2017/2018
16
MOOC Dys Open Experience

195
15
105
240
55
-

Număr cadre didactice
2
2
1
2
3
2
4
7
11
4
2
1
1
2
2
2
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MOOC Dys Profesioniști
Evaluator competențe profesionale -2018/2019
Program Master: Mentoratul în educatie-2018/2019
Competențe antreprenoriale-2018/2019
Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional 2018/2019
Cum obți performanța-despre minte și dezvoltare personală 2018/2019
Integritatea etică în școala românească 2018/2019
Meseria de a fi părinte 2018/2019
Fiecare copil merită o poveste 2018/2019
Tendințe moderne în educația parentală 2018/2019

2
1
1
8
2
2
1
1
19
1

Preşcolari:
Rezultate obţinute la concursuri 2018- 2019
Nr.
Numele concursului/Nivelul
crt.
1
”Lumea poveștilor” / Național

2
3

Concurs judeţean ”Cu pași mici spre scena mare” /Regional
”Magia sărbătorilor de iarnă” / Național

4

”Magia Crăciunului” / Interjudețean

5

”Magia sărbătorilor” / Național

Premiul
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Trofeul concursului
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Premiul I

Număr premii
8
3
5
4
1
8
3
5
4
9
6
5
2
20
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”Formidabilii”
6

”Timtim Timmy” / Internațional

7

”Cu Europa la joacă” – Europreșcolarul / Interjudețean

8

”Toamna în culori” / Județean

9

”Eco-prichindel” / Interjudețean

10

”Arta de a fi educator” / Județean

11

”Mărțișorul- mit și tradiție” / Județean

12

”Academia Junior” / Internațional

Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II

5
5
2
160
80
20
15
5
5
2
15
5
5
2
13
5
5
2
15
5
5
2
2
1
1
4
6
12
1
9
6
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13
14
15
16

”Sărbătoarea Primăverii” / Local
”Suflet curat de primăvară” /Regional
”Târg de mărțișoare” / Național
”Eco-Bingo” concurs de cunoștințe eco generală/ Județean

17

”Eco-site” / Internațional

Premiul III
Menţiune
Participare
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Mențiune

5
2
1
2
2
4
1
1

Personal didactic auxiliar:

• Contabilitate:
Administratorul financiar îş i desfăşoară activitatea conform fişei postului.
 întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege;
 întocmeşte acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;
 organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod chronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;
 organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
 întruneşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale;
 constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor materiale;
 urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic.
 întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi părţilor de numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi
creditorilor;
 reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţii cu agenţii economici, instituţii publice etc., în cazul încheierii contractelor
economice de colaborare, de sponsorizare etc., în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Administratorul financiar are şi responsabilităţi de:
 secreatariat asigurând servicii solicitate de personalul unităţii, părinţi şi alte persoane interesate;
 administrează EDUSAL, REVISAL şi SIIR;
 elaborează situaţii solicitate de I.S.J. şi M.E.N. , Primăria mun. Călăraşi şi alte instituţii;
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 înregistrează documente în registrul de intrări- ieşiri;
 respnasabil cu arhiva;
 gestionează corespondenţa grădiniţei, contractele de muncă şi fişele postului; elaborează deciziile de modificare a salariilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
 ţine evidenţa actelor de studii gestionând dosarele personale ale întregului colectiv;
• Administratorul de patrimoniu:














îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului aprobată de director;
răspunde de aprovizionarea cu alimente şi materiale de curăţenie şi întreţinere a unităţii;
colaborează cu furnizorii de alimente şi bunuri şi servicii;
rezolvă, cu aprobarea conducerii şcolii, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;
întocmeşte planul de muncă al sectorului pe anul în curs, îl supune aprobării conducerii instituţiei repartizează sarcini concrete pentru
fiecare angajat şi urmăreşte realizarea lui;
întocmeşte planul de muncă al sectorului pe anul în curs, îl supune aprobării conducerii instituţiei repartizează sarcini concrete pentru
fiecare angajat şi urmăreşte realizarea lui;
răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor pe care le are în subordine;
administrează localurile instituţiei, asigură şi dispune curăţenia lor şi se ocupă de buna întreţinere şi funcţionare a acestora;
asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor şi răspunde de protecţia muncii în
sectorul administrativ;
răspunde de pregătirea la timp a grădiniţei, a cantinei pentru începutul anului şcolar din punct de vedere igienico-sanitar;
ia măsurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor la localuri şi la mobilierul deteriorat; face propuneri de bunuri ce nu mai pot fi
folosite (propuneri de casare);
se ocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei, precum şi a unor obiecte de inventar, pentru
desfăşurarea activităţilor educative şi cultural-sportive conform indicaţiilor directoarei;
predă pe bază de proces-verbal la început şi preia la sfârşitul anului şcolar toate bunurile din cantină (inclusiv vesela) de la personalul
din cantină;
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încasează alocaţia de hrană a copiilor şi o depune în bancă conform graficului stabilit;
stabileşte meniul săptămânal împreună cu reprezentantul conducerii grădiniţei, personalul medico-sanitar al grădiniţei;
întocmeşte lista de alimente zilnic, pe care o calculează şi operează zilnic în fişa de magazie;
răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte utilizarea raţională a energiei electrice, a combustibilului, apei şi a materialelor
consumabile;
 urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă;
 organizează activitatea de aprovizionare, depozitare şi conservare a alimentelor, de pregătire a acestora, în vederea preparării harnei,
precum şi în ceea ce priveşte buna organizare a spălării veselei şi tacâmurilor şi a curăţeniei în sălile de clasă şi spaţiile de folosinţă
comună, răspunde de rezolvarea operativă a sesizărilor şi solicitărilor personalului din grădiniţă;
 îndeplineşte toate sarcinile stabilite de conducerea grădiniţei, de organele sanitare, de pază contra incendiilor, precum şi celelalte
sarcini stabilite de normele legale în vigoare pe linie administrativă;





Personal nedidactic:
În statul de personal al unităţii sunt încadrate 12 îngrijitoare, 1 spălătoreasă, 2 bucătărese, 2 muncitori întreţinere.
Personal didactic auxiliar:
1 administrator financiar
1 administrator de patrimoniu
½ secretar
• Îngrijitoarea:
-Gestionează bunurile:
 preia sub inventar de la administrator bunurile din sălile de clasă, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în
conduţii normale;
 preia materialele pentru curăţenie;
 răspunde de bunurile personale ale copiilor aflate în sălile de clasă;
-Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului:
 ştergerea prafului, măturat, spălat;;
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spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei,etc;
păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
execută lucrări de vopsire, zugrăvire (când este cazul);
curăţenia sălilor de clasă şi a curţii (zilnic);
săptămânal, face curăţenie generală;
ajută la bucătărie, la transportul alimentelor când este necesar;
îmbracă şi dezbracă alături de educatoare, copiii;
pregăteşte şi strânge paturile copiilor;
însoţeşte grupa de copii la plimbare;
pe timp de iarnă, curăţă zăpada din curte, de pe trotuare;
însoţeşte copiii la grupurile sanitare;
aranjează mobilierul claselor conform cerinţelor educatoarelor;
are obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii copilului pe timpul cât acesta se află în unitatea
preşcolară;

• Spălătoreasa:
 realizează norma săptămânală în condiţiile spălătoriei mecanice, săptămână care cuprinde călcat, spălat;
 spală şi calcă refele la timp şi în bune condiţii, schimbă lenjeria după 7 (şapte) zile de folosinţă;
 în perioada vacanţelor spală perdele, preşuri, covoare şi sprijină sectorul de curăţenie din unitatea de învăţământ;
 asigură buna funcţionare a dulapurilor pentru păstrarea rufelor murdare şi a celor curate;
 păstrează în funcţie fiarele de călcat;
 justifică toate materialele de curăţenie folosite şi modul lor de folosire;
 respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii;
 are în gestiune maşinile de spălat, fiarele de călcat, lenjeria;
 predă sectorul administratorului, în cazul plecării în concediu de odihnă sau a părăsirii locului de muncă din alte cauze;
 nu are voie să spele sau să calce alte lucruri care nu aparţin unităţii;
 îndeplineşte orice alte sarcini date de conducerea unităţii;
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• Bucătăreasa:
 participă la întocmirea meniului;
 preia alimentele din magazie, pe bază de fişă zilnică, şi le foloseşte integral la prepararea mâncării;
 curăţă zarzavatul, îl spală şi pregăteşte în vederea preparării mâncării;
 participă la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiei, interioarelor, recuperarea ambalajelor şi la remedierea deficienţelor semnalate;
 pregăteşte hrana copiilor la timp şi în bune condiţii;
 serveşte masa copiilor
 se prezintă la controlul sanitar periodic;
 semnalează orice defecţiune apărută la instalaţiişi, în măsura posibilităţilor participă la remedierea acestora;
 participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse;
 respectă normele de protecţia muncii şi normele de pază şi stingerea incendiilor;
 participă la pregătirea conservelor pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate pentru cantină;
 este obligat să poarte halat şi bonetă aflate în perfectă stare de curăţenie
• Muncitorul de întreţinere:
 răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de învăţământ ;
 supravegheză starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune;
 controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de învăţământ;
 la intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile şi celelalte spaţii din dotarea grădiniţei;
 răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor;
 în afara orelor stabilite prin program, interzice oricăror alte persoane străine în unitate, cu excepţia persoanelor autorizate şi a părinţilor
(condiţionat de acceptul de principiu al conducerii unităţii);
 respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea unităţii;
 răspunde de neregulile constatate în timpul serviciului;
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 predă sectorul administratorului unităţii de învăţământ, în cazul plecării în concediu de odihnă sau al părăsirii locului de muncă din
diferite motive;
În funcţie de nevoile unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.
• Muncitorul de întreţinere cu atribuții de Fochist:
 efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile clădirii;
 igienizează spaţiile de învăţământ, holurile sanitare prin lucrări de zugrăveli- vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă,
acolo unde este cazul;
 execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ;
 Preia toată instalaţia de încălzire şi o menţine în stare de funcţionare;
 Verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie sesizată;
 Efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în funcţie de eventualele calificări suplimentare
pentru care este atestat;
 Respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;
 păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 pe timp de iarnă, curăţă zăpada din curte, de pe trotuare;
 controlează zilnic uşile, ferestrele, mobilierul, duşurile, robinetele

Personal cu contract de muncă încheiat cu Primăria mun. Călăraşi- Serviciul de asistenţă socială:
•Asistent medical:
 efectuează triajul zilnic al copiilor;
 efectuează controlul periodic al dezvoltării armonioase a copiilor (cântărire, măsurare);
 identifică persoanele cu handicap, cazurile de violenţă domestică , de abuz;
 efectuează împreună cu educatoarele activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;
 participă, alături de administrator şi bucătăreasă la întocmirea meniurilor săptămânale vizate ulterior de medicul colectivităţii;
 urmăreşte zilnic menţinerea curăţeniei localului şi a modului de folosire a substanţelor dezinfectante;
 ţine evidenţa instrumentarului, materialelor sanitare şi a medicamentelor de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă;
 verifică, în timpul zilei, starea sănătăţii copiilor iar în caz de urgenţă anunţă mediculo colectivităţii/ serviciul de salvare şi familia
copilului.
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Curriculum:
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea curriculumului pentru educaţia timpurie
22.08.2019
În temeiul prevederilor art. 65, alin. (4) și ale art. 94, alin. (2) lit.e din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, și în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 3593/2014 care aprobă Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului
școlar, planuri-cadru de învățământ și programe școlare, a fost elaborat și promovat, prin ordinul nr.4.694/2.08.2019, Curriculumul pentru
educaţia timpurie (0 - 6 ani).
Acest nou curriculum, disponibil atașat, imprimă o viziune actualizată și îmbunătățită asupra educației timpurii, reflectată în Planul de
învățământ pentru educație timpurie, Programa școlară pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru
educație timpurie, ținând cont de:
 necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european privind competentele-cheie din
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind
educația și îngrijirea timpurie;
 corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar pentru construirea unei concepţii curriculare unitare şi
coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate
de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile recente care vizează domeniul educaţiei timpurii (ex., Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.1.252/2012 de aprobare
a Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară);
 necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară,
corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până acum.

PDI 2019-2023 GPP ”Țara Copilăriei” Călărași

Planul de învățământ pentru educația timpurie
Planul de învăţământ pentru educația timpurie reprezintă produsul curricular principal și constituie componenta reglatoare esenţială a
curriculumului pentru educaţia timpurie, documentul oficial, normativ şi obligatoriu care jalonează organizarea de ansamblu a procesului de
predare-învăţare-evaluare, pentru fiecare nivel de vârstă şi tip de instituţie de educaţie specifică perioadei aferente copilăriei timpurii.
Documentul se prezintă sub formă schematică, cuprinzând toate activităţile de învățare pentru fiecare grupă şi nivel de vârstă, numărul de ore
aferente săptămânal fiecărei categorii/ fiecărui tip de activități, pentru a putea asigura tuturor copiilor din toate unităţile antepreşcolare şi
preşcolare de stat şi particulare din ţară, acces la acelaşi tip de educaţie și şanse egale în dezvoltare şi învăţare.

Categorii/Tipuri de activități de învățare
Intervalul de vârstă
37 – 60 luni

Jocuri și activități liber-alese
Activități pentru dezvoltare personală
Activităţi pe domenii experiențiale
TOTAL

Categorii/Tipuri de activități de învățare
Intervalul de vârstă
Jocuri și activități liber-alese
61 – 72/84 luni
Activități pentru dezvoltare personală
Activităţi pe domenii experiențiale
TOTAL

Nr.ore de activități de învățare
desfășurate cu copiii zilnic/tură
2h
2h
1h

Nr.ore de activități de învățare
desfășurate cu copiii zilnic/tură
2h
1½h
1½h

Numărul total de ore de
activități de învățare/săptămână
10 h
10 h
5h
25 h
Numărul total de ore de
activități de învățare/săptămână
10 h
7½h
7½h
25 h
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PROGRAMUL ZILNIC
Repere
orareşi activităţi liber- alese
Jocuri

8,00 – 8,30

Jocuri şi activităţi

Activităţi pe domenii experienţiale

-

Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală

Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

liber- alese (joc liber)

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)

Activități pe domenii de experienţiale

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 și, implicit, derularea jocurilor și a activităților recreative, în
aer liber (deprinderi igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine
şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi motrice, deprinderi de
comunicare și cooperare 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)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice)
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Repere
orare
Jocuri
şi activităţi liber- alese

13,00 – 15,30

Activităţi pe domenii experienţiale

Activităţi de relaxare

Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală

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 / predispozițiilor /
aptitudinilor

-

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.)

15,30 - 16,00

-

-

Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16,00 – 17,30

Jocuri şi activităţi liber- alese

Activităţi recuperatorii şi ameliorative, pe
domenii experienţiale

17,30 – 18,00

Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile
liber-alese și, implicit, derularea jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor
(jocuri pe centre de interes,
individuale (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de
jocuri de mișcare, jocuri Activități de dezvoltare a înclinaţiilor personale / ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de comunicare
predispozițiilor / aptitudinilor
distractive, concursuri,
și cooperare, deprinderi de lucru independent etc.)
spectacole de teatru, audiții
literare/muzicale, activități în
Opțional (în cazul în care se derulează, acesta se va desfășura numai pe o
aer liber, vizite etc.)
singură tură, dimineața sau după amiaza, sau altenativ/pe ture, o dată
pe săptămână)
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)
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Activităţile specifice funcţiei de diriginte pentru învăţământul preşcolar, aprobat prin notificarea nr. 46267/28.09.2010.
Cadrele didactice dovedesc competenţe de micro şi macro proiectare, întocmind anual planificări respectând planul de învăţământ pentru
grădiniţe cu program prelungit.
Activităţile proiectate de către cadrele didactice sunt clasificate astfel:
 activităţi pe domenii experienţiale;
 jocuri şi activităţi didactice alese;
 activităţi de dezvoltare personală care includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după- amiezii).
Programul anual de studiu este organizat în jurul a şase teme:
 Cine sunt/ suntem?
 Când, cum şi de ce se întâmplă?
 Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?
 Cum planificăm/ organizăm o activitate?
 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
 Ce şi cum vreau să fiu?
Desfăşurarea activităţilor de învăţare necesită coordonarea eforturilor comune celor trei parteneri ai procesului de predare- învăţare- evaluare:
cadrele didactice, părinţii şi copiii.
Activităţi opţionale an şcolar 2018- 2019
- sunt incluse în programul zilnic al copilului din grădiniţă, fiind alese de către părinţi din oferta prezentată de grădiniţă, aprobată în Consiliul de
administraţie. Activităţile opţionale pot fi desfăşurate fie de către peofesori specialişti, fie de către cadrele didactice, în funcţie de veleităţi.
Programa unei activităţi opţionale este vizată de către inspectorul de specialitate.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Grupa
Mijlocie ”Furnicuțele”
Mijlocie ”Isteții”
Mijlocie ”Buburuzele”
Mare ”Spiridușii”
Mare ”Prichindeii”
Mare ”Minionii”

Activitatea
Micul Pieton
Sănătoși și fericiți
Prietenii naturii
Sănătoși și fericiți
Prietenii naturii
Micul Pieton

Susţinătorul
Educatoarele grupei
Educatoarele grupei
Educatoarele grupei
Educatoarele grupei
Educatoarele grupei
Educatoarele grupei

Predarea:

Toate cadrele didactice sunt familiarizate cu sistemul educaţional;
Majoritatea cadrelor didactice asigură un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice;
Proiectarea activităţilor are la bază obiectivele cadru şi de referinţă ale fiecărui domeniu experienţial în parte;
În alegerea temelor se ţine cont de nevoile şi interesele copiilor;
Cadrele didactice selectează strategii didactice folosind metodele interactive de grup împletinte cu cele tradiţionale;
Obiectivele operaţionale sunt în concordanţă cu conţinuturile;
Dau dovadă de originalitate în selecţia materialelor didactice raportate la obiective şi conţinutul învăţării;
Formele de organizare ale colectivelor de preşcolari aplicate preponderent în activitatea didactică sunt cele frontale sau în grupuri mici,
mai puţin în perechi.
 Predomină metodele alternative de evaluare fără a fi excluse cele clasice, tradiţionale;
 Evaluarea copiilor este privita ca pe un mijloc de stimulare a participarii acestora la activitate, un mod de incurajare a performantei,
punandu-se accent pe ceea ce copilul a realizat bine;
 Graficul asistenţelor /interasisteneţlor la clase include (semestrial) tematici diferite: completarea cu seriozitate a caietului educatoarei,
interacţiunea educatoare- copil, folosirea strategiilor didactice în scopul eficientizării demersului didactic, implicarea părinţilor în
problemele grupei, implementarea activităţilor eco în planificările săptămânale, autoevaluarea etc.). Fiecărui cadru didactic asistat I se
întocmeşte o fişă de observare a activităţii care cuprinde:data, tipul activităţii, nr. preşcolari, mediul educaţional, activitatea cadrului
didactic, activitatea copiilor, managementul clasei, şi concluzii şi recomandări.
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Activitatea educativă:
Fiecare cadru didactic este managerul şi dirigintele grupei pe care o conduce.
Activităţile educative se desfăşoară fie pe unitate, fie pe grupe. Temele activităţilor se regăsesc în portofoliul fiecărui cadru didactic şi
centralizate de către responsabilul cu proiecte -programe.
Proiecte educative:
 Strada- prieten sau duşman?
 Spune NU violenţei!
 Un copil, un pom, o floare
 Vreau să cresc frumos într-un mediu sănătos!
 Piramida alimentelor
 Sunt bun şi darnic
Domeniile experienţiale prin care se desfăşoară activitzăţile educative pot fi: DOS, DŞ, DEC, DLC, DPM.
Programul de combatere a violenţei în şcoală. Nu s-au semnalat abateri de la prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare şi
ROFUIP. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, numită prin decizia directorului, acţionează în colaborare cu Poliţia de
proximitate, pe baza Programului comun de combatere a violenţei.
La nivel de unitate se desfăşoară activităţi de consiliere şi combatere a violenţei cu scopul de imbunătăţire a capacităţii grădiniţei de a se
mobiliza, de a mobiliza părinţii şi comunitatea locală pentru o implicare mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în grădiniţă, precum şi
diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.
Activităţi preconizate:
 Nicio zi fără poveste;
 Vizionarea unor imagini elocvente, potrivite vârstei, privind consecinţele actelor de violenţă;
 Colorăm, lipim imagini cu oamnei care discută civilizat, copii care se joacă frumos împreună;
 Realizarea avizierului cu desene şi colaje cu tema: “Violenţa- o lecţie care nu trebuie învăţată!”
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Metode utilizate: Brainstormingul, problematizarea, dezbaterea, jocul de rol, exerciţii de ascultare activă, comentarea unor imagini, realizarea
avizierului şi portofoliului.
Rezultate aşteptate: iniţierea preşcolarilor în elaborarea şi derularea unor activităţi de informare, sensibilizare şi prevenire, îmbunătăţirea
gradului de implicare voluntară a părinţilor şi a motovaţiei preşcolarilor în combaterea violenţei, scăderea nivelului de toleranţă a părinţilor faţă
de violenţa din grădiniţă.
Evaluarea: realizarea avizierului „Nu violenţa!”, scăderea numărului de acte violente în rândul copiilor, participarea unui număr mare de
preşcolari şi părinţi, implicarea copiilor din două grupe într-un proiect educaţional de parteneriat.

Activităţile extracurriculare:
Activitatea extracurriculară este orientată şi proiectată în conformitate oferta educaţională a grădiniţei .
Activităţile extracurriculare antrenează majoritatea copiilor înscrişi în grădiniţă şi sunt organizate şi desfăşurate pe parcursul întregului an
şcolar, inclusive în vacanţe.
Tipurile de activităţi extracurriculare desfăşurate în grădiniţă:
 Serbări cu diferite ocazii;
 Aniversarea unor evenimente naţionale;
 Spectacole de teatru pentru copii;
 Vizite;
 Excursii tematice;
 Expoziţii/ vernisaje;
 Concursuri distractive şi sportive;
 Desfăşurarea unor evenimente ecologice naţionale/internaţionale;
 Organizarea de zile onomastice ale copiilor;
 Activităţi desfăşurate în colaborare cu unităţi similare sau comunitatea locală.
În cele mai multe cazuri, copiii şi părinţii sunt implicaţi în organizarea acestor activităţi foarte apreciate de către toţi cei implicaţi, activităţi
despre care vorbesc, cu plăcere, mult timp după.
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Activitati extracurriculare an şcolar 2018- 2019
Nr. Crt.
Tipul activităţii

Număr
activităţi
derulate

Resurse umane

1.

Vizite

10

Cadre didactice/Copii/Bibliotecara de la Biblioteca pentru copii Al.Odobescu
Călăraşi/Director Eco Aqua/Ghidul de la Muzeul Municipal

2.

Plimbări, drumeţii tematice

10

Cadre didactice/Copii/Ghid Grădina zoologică

3

Excursii

4

Cadre didactice/Copii/Parinţi/Asistenta medicala

4.

Concursuri sportive

2

Cadre didactice/Copii

5.

Vizionare de spectacole de teatru

3

Cadre didactice/Copii/Actori

6.

Expoziţii

3

Cadre didactice/Copii/Părinţi

7.

Serbări şcolare

40

Cadre didactice/Copii/Părinţi

8.

Spectacole cultural-artistice

5

Cadre didactice/Copii/Părinţi

9.

Strângere de fonduri sau bunuri în scop caritabil
Program 4/4 Pentru Prieteni ”Dăruind o jucărie
poți face o bucurie!”

1

Cadre didactice/Copii/Părinţi/GPN nr. 3 Ulmeni

10.

4/4 Pentru Prieteni- Curtea noastră cea mai
frumoasă!”

1

Cadre didactice/copii/părinți

11.

Campanie de strângere de deşeuri de hârtie în
proiectul „Eco- grădiniţa”

3

Cadre didactice/Copii/Responsabilul pentru eficientizarea activităţilor extracurriculare

12.

”Eco-Bingo”- Concurs de cunoștințe eco-generale

1

Cadre didactice/copii/elevi/ din 12 unități școlare din județ
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Şcoala altfel- să ştii mai multe, să fii mai bun! An şcolar 2018- 2019
Număruldeactivitătiderulate: 20 activităţi
2. Tipuldeactivităţiderulate:
- artistice;
-sportive;
-moral-religioase;
-educaţie ecologică şi protecţie a mediul;
-cetăţenie democratică şi responsabilitate sociala;
3. Resurse implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi etc.):
-20 cadre didactice;
-160 copii;
-30 părinţi;
- parteneri educaţionali care au participat efectiv la activităţi:7
4. Obiectivele urmărite:
a. dezvoltare personalităţii copiilor prin potenţarea competenţelor de a identifica şi a participa la activităţile de educaţie nonformală,
extracurriculare şi extraşcolare;
b. valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice în diverse domenii ale copiilor;
c. protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spirit civic şi de conduită preventivă;
d. dezvoltarea competentelor copiilor de a comunica asertiv, de a colabora şi a se integra în grup ;
e. stimularea colaborării dintre şcoala, familie şi instituţiile cu rol educativ ale comunităţii locale;
f.. dezvoltarea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura;
g. formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios;

1.

PDI 2019-2023 GPP ”Țara Copilăriei” Călărași

Activităţi de consiliere părinţi şi preşcolari:
Nr.
Crt.

Tipul
activităţii

1.

Consiliere
individuală

2.

Consiliere
de grup

Tipul problemei

An şcolar

Beneficiari

2013-2014

„Primele zile la gradiniţă, reacţii diferite la noul mediu.’
„Cum s-a adaptat copilul meu ?’
„ Cum stăpânim frica de necunoscut a copilului?”
„Expresii învaţă copilul din limbajul adulţilor”
„Am prieteni noi „
„Cum vorbim cu colegii, prieteni!”
Regulamentul grupei – „Adevăr sau minciună”
„De ce mint copiii?”
„Sunt curat sunt sănătos”
„Boli sezonului rece. Cum prevenim?”
„Relaţia adult- copil la pragul dintre dragoste şi dragoste responsabilă”
„Tulburarea de opoziţie la preşcolari”
„Copil nervos- modalităţi eficiente de acţiune „
”În lumea magica a lui NU”
„Imi doresc ceva. Ştiu să cer ?”
„Arta conversaţiei- probleme la preşcolari”
„Exemplul părinţilor în educaţia copiilor”
„Plastilina şi lucrurile serioase- valenţe educative ale plastilinei”
„Copilul – făptură activă în familie”
„Efectele media asupra copiilor”
„Cât poate copilul şi căt ii cerem noi?”
„Responsabilităţi, aprecieri, limite, recompense- metode eficiente în educaţia
copiilor”
„Figura materna în creaţia copilului”

2014-2015

Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Copii
Copii
Copii
Copii
Copii
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Copii
Copii
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi
Părinţi

56
183
90
20

62
190
120
37

200
200
200
200
70
150
65
30
160
120
80
140
130
65
45
95
95

203
203
200
200
85
170
80
42
178
145
87
165
145
70
55
120
105

Părinţi

75

80
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Sesiune de
informare

3.

„Surse de stres în viata mea”
„Ce faci în timpul liber increderea în sine”
„Să nu ştiu ce este frica”
„Copiii între calculator şi şotron. Sedentarismul copilului”
„Părintele partener de joacă al copilului”
„Eu sunt mama tu esti copilul” - joc în echipă
„Receptivitatea copiilor faţă de comportamentul părinţilor”
„Carnavalul toamnei- Imi ajut copilul”
„Minte sanatoasa în corp sanatos- copilul şi alimentaţia sănătoasa”
„Drepturile copilului”

Părinţi
Copii
Copii
Părinţi
Părinţi/Copii
Părinţi/Copii
Părinţi/Copii
Părinţi/Copii
Părinţi/Copii
Părinţi

50
190
85
65
130
84
140
114
180
200

55
195
92
75
160
90
165
130
195
203

Regulamente şcolare- ROI
Oferta educaţională

Părinţi
Părinţi

200
200

203
203

Fişa psihopedagogică

Cadre
didactice

20

20

Parteneriate, colaborări cu Comunitatea
Nr.
crt.

Nr. înregistrare/ data

Instituţia parteneră

1

41/23.01.2018

ISU ”Barbu Ştirbei” Călărași

2
3
4
5
6

817/2.10.2018
1001/18.12.2018
820/18.10.2018
865/17.10.2018
43/17. 03. 2014

Parohia ”Sf. Ap. Andrei”, localitatea Radu Negru, Călărași
CJRAE, Călărași
Parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Călărași
Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, Călăraşi
Agenţia de Protecţie a Mediului Călăraşi
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7
8
9
10
11
12
13

10487/06. 03. 2015
80/ 09. 03. 2015
190/ 29. 11. 2011
907/ 15.09.2013
150/ 15.09.2014
7297/ 17.11.2014
823/2.10.2018

Primăria Municipiului Călăraşi- colaborare, voluntariat
INTEROFFICE SRL
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
S.C. ROMCONCEPT INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L. – „Girafa Rafa”
S.C. ROMCONCEPT INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L. – „Girafa Rafa”
S.C. EDU SOFT MARKETING S.R.L. – Editura Edu
ISJ Călărași
Primăria Mun. Călărași
APM Călărași
Adm Naț. Apele Române Călărași
Ocolul Silvic Călărași
Asoc. ”Prietenii pădurilor” Filiala Călărași

Parteneriate cu instituţii similare
Nr. crt.

Nr.de inregistrare/
Data

Unitatea partenera

Numele parteneriatului

1

4113/23.11.2018

Colegiul Național
”Constantin Cantacuzino”,
Târgoviște

”Interdependența formal-nonformal în activitatea
de receptare a mesajului artistic de către elevi și
preșcolari”

Educatoare
GPP ”Țara Copilăriei”
Călărași
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2

816/2.10.2018

Grădinița cu Program
Prelungit, nr. 15, Târgoviște

”Copil ca tine sunt și eu”

3

26/19.01.2019

Scoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” Calarasi

”Eminescu – Luceafărul poeziei românești”

4

838/22.10.2018

”O zi din viața unui școlar!”

5

918/05.2018

6

819/2.10.2018

Scoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” Calarasi
Scoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” Calarasi
Colegiul Economic, Călărași

7

934/9.11.2018

Scoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” Calarasi

”În lumea cărților”

8

2018

”Împreună reușim”

9

823/2.10.2018

Liceul Pedagogic ”Ștefan
Bănulescu” Călărași
Școala Gimnazială ”T.
Vladimirescu” Călărași
GPP ”Voinicel” Călărași
Scoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” Calarasi
Scoala Gimnazială „M.
Viteazul” Calarasi
Liceul Tehnologic ”Dan

”Pas cu pas spre viața de școlar”
”Mediu curat pentru o generație sănătoasă”

”Vreau să cresc frumos într-un mediu sănătos!”

Gugu Georgiana
Sarchizian Laura
Dincă Georgeta
Anghel Ionela
Ene Ioana
Ionel Claudia
Robuleț Georgica
Ivanciu Diana
Ștefan Laura
Dincă Georgeta
Anghel Ionela
Dincă Georgeta
Anghel Ionela
Dincă Georgeta
Anghel Ionela
Robuleț Georgica
Ivanciu Diana
Robuleț Georgica
Ivanciu Diana
Pletea Georgeta
Năstăsescu Virgilia
GPP ”Țara Copilăriei”
Călărași
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Mateescu” Călărași
Școala Gimnazială ”Iancu
Rosetti” Roseți
Liceul Tehnologic ”Matei
Basarab” Mânăstirea
Liceul Pedagogic ”Șt.
Bănulescu” Călărași
GPP ”Rostogol” Călărași
GPP ”Aricel” Călărași
GPP ”Amicii” Călărași
GPP ”Step by Step Călărași
GPP ”Brotăcel” Modelu

Parteneriate cu familia
Nr.
crt.

Nr.de inregistrare/ Data

Numele parteneriatului

1

872/18.10.2018

„Impreuna pentru copiii noștri”

2

763/13.09.2018

”Parteneri pentru binele copiilor”

3

762/13.09.2018

”Împreună pas cu pas pentru copiii noștri”

4

1238/19.12.2017

”Părinții noștri, prietenii noștri!”

5

954/23.11.2018

”Să învățăm împreună!”

Educatoare
Dragu Alexandra
Ștefan Laura
Iolea Gabriela
Neagu Cristina
Bireș Ionica
Munteanu Mihaela
Pletea Georgeta
Năstăsescu Virgilia
Gugu Georgiana
Sarchizian Laura
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Colaborarea cu părinţii:
La începutul fiecărui an şcolar, fiecare grupă organizează şedinţe cu părinţii în vederea prezentării obiectivelor pentru anul şcolar în curs, oferta
de activităţi opţionale, extracurriculare, prezintă proiectele şi programele în care este înscrisă unitatea, oferta de auxiliare didactice, discută
necesarul de materiale didactice şi rechizite, alege comitetul de părinţi pe clase şi desemnează câte un reprezentant pentru CRP pe unitate.
Comitetele părinţilor pe grupe propun tematici pentru activităţile de consiliere concretizate în activităţi individuale, lectorate, ateliere de lucru
etc.
Corespondenţa cu părinţii se realizează direct cu educatoarea sau prin intermediul panoului „A sosit corespondenţa!”

Contracte:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Firma prestatoare
S.C. Harrison Consulting&Management SRL
S.C. Medint
Odex Comunicatii
TELEKOM
URBAN
S.C. TERMOSUD
Stan Group Security
GDF SUEZ
ECOAQUA
S.C. ZAINEA COM SEV
ENEL
S.C. Discover Group
S.C. Schultz Consulting S.R.L.
Cabinet individual de psihologie

Nr./dată
238/30.09.2014
11/ 24. 06. 2015
67/20.03.2012
133 /20.03.2012
15 / 12/2007
290 / 01.06.2015
884 / 29.04.2015
3000006142/ 28.07.2010
54 / 01.04.2009
368 / 01.11.2013
261371/2014
01 / 01.01.2015
09.06. 2014
217/ 12. 05. 2015

Obiectul contractului
implementare SCIM
medicina muncii
internet
telefonie
colectat gunoi
RTSVI
Monitorizare sistem alarma si interventie rapida
furnizare gaze
apă
program informatic
furnizare energie electrica
Servicii informatice online
formare profesionala
examinare psihologică
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Participarea la proiecte educaţionale:
-Eco- şcoala
-Grădinița Verde
-Girafa- Rafa
-Cu paşi mici pe scena mare
-Educăm aşa!
-Smarty

Managementul calităţii:
Pe baza procedurilor existente în grădiniţă s-au stabilite:
 măsuri de realizarea obiectivelor pentru anul şcolar precedent şi întocmirea planului de îmbunătăţire;
 pe baza evaluărilor finale, a evaluărilor iniţiale s-au selectat obiectivele ce urmează să fie realizate în anul şcolar următor;
 rezultatele chestionarelor au dovedit selectarea judicioasă a conţinuturilor învăţării;
 elaborarea strategiei de promovare a grădiniţei;
 s-au stabilit tematicile consilierii parentale;
 au fost identificaţi preşcolarii cu CES şi au fost îndrumaţi către instituţii specializate;
În organigrama grădiniţei, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii se află în raport de coordonare cu Consiliul de administraţie.
S-a realizat RAEI pentru perioada 2018- 2019-inițializat;
Evaluarea calităţii se face pe baza unei planificări cunoscute de personalul didactic,
În activităţile CEAC, sunt implicaţi reprezentanţii tuturor beneficiarilor.
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Cultura organizaţională:
Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv.
Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt:
 responsabilitatea
 cooperarea
 generozitatea
 munca în echipă
 încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia
 devotamentul
 libertatea de exprimare
 receptivitatea şi creativitatea
 uneori mai apar manifestări de conservatorism sau auto mulţumire
Directorul are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru şi este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu
respect faţă de realizările organizaţiei şi nevoile ei.
RI elaborat, supus atenţie organizaţiei şi aprobat cuprinde norme privind activitatea pe diferite compartimente şi comisii de lucru, precum şi
responsabilităţile pentru toate categoriile de personal.
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ANALIZA SWOT
Curriculum:
Puncte tari

Puncte slabe
-preocupări în introducerea soft-urilor educaţionale în procesul
-grădiniţa dispune de întregul material curricular;
didactic
-oferta CDŞ variată permite participarea tutror copiilor şi răspunde -folosirea alternativelor educaţionale
cerinţelor şi nevoilor acestora
-învăţământ individualizat, pe grupuri, în perechi
-lucrul pe metoda proiectelor şi activităţi integrate
-utilizarea metodelor interactive de grup
-includerea activităţilor cu teme ecologice în macro şi micro
proiectare
-toţi copiii care s-au prezentat la evaluarea psihosomatică au obţinut
peste 90 de puncte din 100
Oportunităţi
Ameninţări
-CDS permite valorificarea abilităţilor si intereselor individuale ;
-selectarea auxiliarelor didactice
-oferta diversificata de auxiliare didactice permite o selecţie
-înscrierea copiilor sub 3 ani (curriculum adecvat vârstei)
riguroasă în vederea achiziţionării.
-distincţia Steagul Verde şi statutul de ECO- Şcoală atrag un număr
mare de copii
-reclamă pozitivă din partea profesorilor CJRAE
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Resurse umane:
Puncte tari

Puncte slabe

-personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic calificat în proporţie
de 100%
-participarea la cursuri de formare
-preocupare pentru înscrierea la grade didactice
-rezultate deosebite la activităţile CM şi Cercurilor pedagogice
-cadre didactice titulare în proporţie 95, 23 %
-90% din copiii care au frecventat grădiniţa au rezultate foarte bune
la şcoala

-implicarea cadrelor didactice aflate în pragul pensionării în
formarea profesională continuă ; contribuţia la dezvoltarea şi
prestigiul unităţii;
-preocuparea insuficientă a cadrelor didactice cu experiență
pentru actualizarea pregătirii psihopedagogice, managementul
proiectelor, implementarea Sistemului de management a calității;
-participare la cursduri de formare pentru obținerea de credite
profesionale transferabile impuse de sistem și nu pentru nevoia
reală de formare;

Oportunităţi

Ameninţări

-oferta CCD- varietate de cursuri de formare
-mediul concurenţial intern
-colaborarea între educatoarele aceleiaşi grupe
- promovarea imaginii grădiniţei de către învăţători

- supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi
neremunerate;
-schimbările legislative frecvente reflectate într-un statut incert al
cadrului didactic;
- scăderea populaţiei şcolare;
-creșterea numărului preșcolarilor ai căror părinți pleacă la
muncă în strinătate;
- absenţa mijloacelor pentru stimularea materială a personalului
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Resurse financiare şi materiale:
Puncte tari
-spaţii cu unică funcţionalitate
-cabient medical
-ofertă diversificată de materiale didactice
-mini sală de sport
-deținerea autorizațiilor: ASP, ASV, PRAM, PSI, ISCIR

Oportunităţi

Puncte slabe
-insuficienţa spaţiilor din sălile de clasă ( săli aglomerate)
-mijloace tehnice moderne insuficiente
-conexiune la internet în sălile de clasă
-bugetul alocat per preşcolar/elev este insuficient pentru
funcţionarea optimă;

Ameninţări

-statutul de ordonator terţiar de credite al unităţii
-absenta temporară a fondurilor de la bugetul de stat şi local
-descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o pentru reparaţii şi reabilitarea clădirii unităţii;
gestionare mai eficientă a fondurilor
-sistarea programelor naţionale pentru dotări.
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Relaţia cu comunitatea locală:
Puncte tari

Puncte slabe

-cultura organizaţională concurenţială propice competitivităţii şi
-neimplicarea tuturor cadrelor didactice în încheierea unor
creşterii calităţii educaţiei;
parteneriate la nivelul unităţii şcolare
-relaţie bună cu Primăria şi Consiliul Local
-încheierea de parteneriate cu CCJ Călăraşi, Poliţia, Biserica,
Bibilioteca Judeţeană, CJRAE
-conducerea scolii este preocupată de creşterea calităţii
procesului didactic şi a bazei material.
-colaborarea cu diferite instituţii în vederea desfăşurării în comun a
unor activităţi extracurriculare ( Şcoala Altfel)

Oportunităţi
-disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul grădiniţei
-promovarea imaginii grădiniţei de către părinţi

Ameninţări
-resurse de timp insuficiente ale personalităţilor locale
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Activitatea managerială:
Puncte tari

Puncte slabe

-capacitatea de asumare a responsabilităţilor-eficientizarea -constrituirea echipelor prin natura competenţelorşi atitudinii
comunicării şi diseminarea informaţiilor-adaptabilitatea la situaţii membrilor
-managementul stresului
neprevăzute-formarea managerială sistematică
Oportunităţi
-oferta de cursuri pentru dezvoltare managerială
-accesul la informaţii privind bunele practici manageriale
-schimbarea legislației specifice

Ameninţări
-asaltul informaţional
-motivaţia financiară scăzută a personalului didactic debutant

PDI 2019-2023 GPP ”Țara Copilăriei” Călărași

ANALIZA PESTE
I.FACTORI
POLITICI

II.FACTORI
ECONOMICI

III.FACTORI
SOCIOCULTURALI

-promovează măsuri şi politici educaţionale menite să continue dezvoltarea sistemului;
-permite concedierea cadrelor didactice cu performaţe scăzute;
1.Legislaţia
-legislaţia muncii blochează ocuparea posturilor vacante (încadrarea deficitară cu presonal
didactic auxiliar şi nedidactic);
-noul curriculum pentru învăţământ preşcolar promovează în mod real educaţia timpurie.
2.Politicile educaţionale ale -atragerea părinţilor casnici în desfăşurarea procesului educaţional prin implicarea în viaţa
grădiniţei
grădiniţei;
-colaborarea cadrelor didactice cu părinţii în preîntâmpinarea absenteismului;
-colaborarea grădiniţei cu familia şi poliţia în vederea combaterii violenţei în mediul şcolar.
3.Activitatea de lobby
-factorul cel mai important în diseminarea şi promovarea activităţii grădiniţei sunt părinţii
1.Activitatea economică
-majoritatea părinţilor ocupaţi la nivelul oraşului lucrează în construcţii, confecţii;
-firmele private nu oferă sponsorizări /donaţii;
-politica bugetară locală asigură resurse financiare minimale pentru desfăşurarea
procesului de învăţământ;
2.Politica bugetară
-politica bugetară guvernamentală nu permite alocarea de fonduri pentru investiţii şi
dotări;
-bugetulalocat per elev cu acoperă cheltuielile pentru o bună desfăşurare a activităţii şi
achitării salariilor personalului unităţii.
3.Venitul disponibil al
-scăderea veniturilor familiilor –unul din motivele absenteismului preşcolarilor.
familiei
1.Migraţia părinţilor
-plecarea părinţilor la muncă în străinătate determină rămânerea copiilor în grija altor rude
şi dezbinarea familiilor.
2.Rata şomajului
-peste 60%
3.Divorţialitatea
-în creştere
4.Rata natalităţii
-în scădere
5.Concurenţa
-datorită situaţiei economice scăzute ale municipiului Călăraşi şi a ratei de şomaj crescute,
părinţii optează pentru grădiniţele cu program normal din imediata apropiere a unităţii
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6.Nivelul educaţional
7.Atitudine faţă de religie
IV.FACTORI
1.Dotarea şi baza materială
TEHNOLOGICI a grădiniţei

V.FACTORI
ECOLOGICI

noastre.
-50% din preşcolarii înscrişi provin din familii cu pregătire medie
-coexistenţa paşcnică între indivizi cu aparteneţă la religii diferite
-acces la internet şi cablu TV;
-interesul crescut al cadrelor didactice şi a părinţilor pentru folosirea noilor tehnologii în
proporţie de 80%;
-influenţa negativă a folosirii în exces a computerului, televizorului şi a altor gadget-uri în
educaţia preşcolarilor,
-uzura morală a echipementelor informatice datorită accelerării ritmului schimbărilor
tehnologice
-recipiente adecvate;
-activităţi educative ecologice desfăşurate cu preşcolari (educarea părinţilor prin copii).

1.Existenţa posibilităţii de
colectare diferenţiată a
deşeurilor
2.Implicarea în proiecte
-Eco-Şcoala
educaţionale de protecţie a -Patrula de reciclare
-Grădinița Verde
mediului

V.

STRATEGIA PDI

La întocmirea planului de dezvoltare instituţională s-au avut în vedere următoarele aspecte:
 realizarea obiectivelor din PDI 2015-2019;
 rezultatele inspecţiei ARACIP din anul şcolar 2017-2018
 realizarea ţintelor strategice planificate;
 calitatea predării;
 sustenabilitatea după încheierea ciclului PDI 2019- 2023.
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Echipa managerială implementează planurile operaţionale anuale şi îşi propune ca, după încheierea planului de dezvoltare instituţională,
bunele practici privind metodologia implementării planului să fie preluate de către toţi factorii interesaţi.
Relaţia şcoală-comunitate va fi consolidată pe parcursul activităţilor, prin conlucrarea echipei de implementare a proiectului cu reprezentanţii
partenerilor locali, ceea ce va genera, pe termen lung, o încredere sporită a comunităţii în grădiniţă şi o implicare mai mare a acestora în
educaţia copiilor.
Planul de dezvoltare instituţională contribuie la dezvoltarea durabilă, prin furnizarea unei educaţii iniţiale de calitate copiilor şi prin dezvoltarea
unor competenţe care vor asigura şanse de integrare socială copiilor într-o societate în care competenţele de comunicare şi respectul faţă de
celălalt, indifferent de etnie, gen sau statut social, reprezintă cheia coeziunii sociale.
Strategia aleasă permite organizaţiei noastre să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor umane şi materiale, existente şi
previzibile, la viziunea şi misiunea sa, respectând, în acelaşi timp, politicile curente naţionale şi locale în învăţământ, dar şi expectanţele
comunităţii. Strategia Grădiniţei cu Program Prelungit “Ţara Copilăriei” asigură îmbunătăţirea continuă, dar şi recunoaşterea calităţii educaţiei
oferite.

Ţintele strategice:
Ţintele strategice reprezintă intenţiile care vor fi realizate prin PDI şi domeniile pe care unitatea noastră intenţionează să le îmbunătăţească.
Pe baza diagnozei mediului extern şi a mediului intern echipa managerială stabileşte ţintele strategice pentru perioada 2015- 2019:
•Ţinta 1:formarea cadrelor diodactice pentruutilizarea soft- urilor didactice şi a alternativelor educaţionale în procesul instructiv- educativ;
• Ţinta 2: Consilierea preșcolarilor şi părinţilor pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare
•Ţinta 3:Dezvoltarea parteneriatelor şcolii cu comunitatea
• Ţinta 4:Dezvoltarea Sistemului de management al calităţii
•Ţinta 5:Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform OSGG nr. 400/2015;
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Opţiuni strategice:
Opțiunile strategice ale Planului de dezvoltare instituțională a Grădiniței cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași pentru perioada 20192023, derivate din misiunea grădiniței sunt:
 Dezvoltare curriculară
 Dezvoltarea resursei umane
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat
 Dezvoltarea organizaţională, a relaţiilor sistemice şi comunitare.

Etapele de realizare:
Ţintele strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate pe parcursul unui ciclu de patru ani şcolaricare
permite implementarea ţintelor propuse:
Anul şcolar 2019- 2020 – demararea activităţilor propuse pentru realizarea ţintelor strategice ,
Anul şcolar 2020- 2021- dezvoltarea activităţilor propuse pentru realizarea ţinteţlor strategice.
Anul şcolar 2021- 2022- consolidarea activităţilor propuse pentru realizarea ţintelor strategice
Anul şcolar 2022- 2023- evaluarea activităţilor propuse privind realizarea ţintelor strategice şi stabilirea ţinteţor strategice pentru următorul
ciclu al PDI

Planurile operaţionale:
Pe durata ciclului PDI 2019- 2023 se vor întocmi planuri operaţionale anuale.
Fiecare ţintă strategică este operaţionalizată prin stabilirea obiectivelor prioritare, resurselor, responsabilităţilor şi termenelor.
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VI. INDICATORI DE REALIZARE
(curriculum, resurse umane, financiare şi materiale, parteneriate):

Curriculum:
 îmbunătăţirea actului diactic prin utilizarea soft-urilor educaţionale;
 creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor şi preşcolarilor faţă de activitatea didactică la grupe
 îmbunătăţirea ofertei CDŞ pentru satisfacerea părinţilor cu condiţie socială diferită
 diversificarea ofertei extracurriculare pentru a apermite fiecărui preşcolar să participe la cel puţin o activitate.
Resurse umane:
 75% din cadrele didactice să utilizeze noile tehnologii şi soft- uri educaţionale;
 85% din cadrele didactice să acumuleze peste 90 credite transferabile
Dezvoltare organizaţională:
 dezvoltarea managementului calităţii prin încheierea contractului de servicii de formare şi consultanţă managerială nr. 240/ 21. 08.
Resurse financiare şi materiale:
 asigurarea finanţării pentru cheltuielile de întreţinere şi conservare a patrimoniului
 dotarea sălilor de clasă cu aparatură modernă şi conectarea la internet
 achiziţionarea de soft-uri educaţionale
 amenajarea unui cabinet CEAC dotat cu mobilier, aparatură tehnică şi contectare la internet
 demararea lucrărilor de termoizolare a clădirii
 întocmirea proiectului de pictură murală pentru exteriorul clădirii grădiniţei
Relații comunitare/ Parteneriate:
 creşterea cu 50% a contractelor de parteneriat cu instituţii similare din judeţ şi din ţară;
 creşterea cu 50% a contractelor de parteneriat şi a colaborărilor cu ONG-uri şi comunitatea locală în vederea derulării unor proiecte
educaţionale sau concursuri şcolare
Dezvoltare sistemică:
 revizuirea procedurilor şi documentelor asociate SMC, conform Standardelor naţionale de calitate;
 revizuirea procedurilor şi documentelor asociate standardelor Sistemului de Control Intern Managerial.
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VII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Instrumentul de bază pentru PDI este Planul managerial anual întocmit în concordanţă cu Planul managerial al ISJ.
Monitorizarea implementării PDI se face către CEAC pe baza procedurilor interne (monitorizare, evaluare şi raportare) existente în grădiniţă,
prin chestionarea personalului, părinţilor şi copiilor.
Raportul privind activitatea desfăşurată în grădiniţă cu privire la realizările înregistrate precum şi a sugestiile de îmbunătăţire decise în CA va fi
prezentat anual întregului personal al unităţii şi Consiliului reprezentativ al părinţilor pe unitate.
Revizuirea PDI se va face pe baza rezultatelor monitorizării şi evaluării periodice.
Echipa managerială:
Soare Daniela
Pletea Georgeta
Sarchizian Laurenţia
Gugu Georgiana
Ivanciu Diana Lavinia
Elaborat de:
Director,
Soare Daniela
Aprobat Prin Hotărârea CA nr. 43 din data de 27.08. 2019

PDI 2019-2023 GPP ”Țara Copilăriei” Călărași

