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ASOCIATIA ALEBO KIDS 

GRADINITA PARTICULARA ALEGRA 

Oferta educationala 
AN ŞCOLAR 2019– 2020 
 
Grupe de vârstă: Copii de la 2 ani si 6 luni pana la 6 ani 
 
Oferta educaţională de bază: 
 
- Desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului organizate in 5 domenii 
experienţiale: Domeniul estetic şi creativ; Domeniul om şi societate; Domeniul limbă şi comunicare; Domeniul 
ştiinţe; Domeniul psiho-motric. 
 
Organizarea de evenimente în Grădiniţă sau alte locaţii: 
- Implicarea în campanii sociale sau umanitare; 
- Organizare de lectorate pentru părinţi;( taxa suplimentara ) 
- Organizarea de spectacole de teatru în - Vizite la muzee şi alte obiective cultural în funcţie de temele studiate 
şi vârsta copiilor;( taxa suplimentara). 
-  Organizarea aniversărilor copiilor în  grădiniţă în cadrul grupei; ( fara taxa ) 
- Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, plimbări, activităţi practice. 
 

Orar gradinita (program scurt  07:30 - 12:00) – 800 lei 

• 7:30 – sosirea copiilor, triaj medical 
• 8:00 – jocuri liber creative 
• 8:30 – mic dejun 
• 9:00 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
• 11:00 – gustare fructe 
• 11:15 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
                                        - participarea la activitatile optionale 
• 12:00 – plecarea copiilor din gradinita 
 

Orar gradinita (program scurt cu masa de pranz 07:30 - 13:00) -950 lei 

• 7:30 – sosirea copiilor, triaj medical 
• 8:00 – jocuri liber creative 
• 8:30 – mic dejun 
• 9:00 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
• 11:00 – gustare fructe 
• 11:15 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
                                        - participarea la activitatile optionale 
• 12:00 – pregătire pentru prânz 
• 12:10 – masa de pranz 
• 13:00 – plecarea copiilor de la programul scurt cu masa 
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ASOCIATIA ALEBO KIDS 

GRADINITA PARTICULARA ALEGRA 

Orar gradinita (program prelungit  07:30 - 18:30) – 1200 lei 

• 7:30 – sosirea copiilor, triaj medical 
• 8:00 – jocuri liber creative 
• 8:30 – mic dejun 
• 9:00 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
• 11:00 – gustare fructe 
• 11:15 – program educativ - desfasurarea activitatilor educative 
                                        - participarea la activitatile optionale 
• 12:00 – pregătire pentru prânz 
• 12:10 – masa de pranz 
• 13.00 – program de odihna si relaxare 
• 16.00 – gustarea de dupa-amiaza 
• 17.00 – program de consolidare si fixare a cunostintelor 
• 17.30 – jocuri logice si de relaxare 
• 18.30 – incheierea programului, preluarea copiilor 

 
Variante de Program : 
Program Scurt:                07.30 – 12.00 
Program Scurt cu Prânz:  07.30 – 13.00 
Program Prelungit:                07.30 – 18.30 
 
Cluburi: 
 

1. Limba engleza – zilnic -50 lei/luna 
2. Limba franceza – 8 sedinte/luna 60 lei 

        3.  Arte plastice şi Decorative --4 sedinte/luna 70 lei In optionalul de Arte plastice si decorative se 
realizeaza: desen, pictură, modelaj, colaj, ceramică, pictură pe sticlă . Toate materialele sunt incluse. 
       4. Dans- 4 sedinte 70 lei/luna 
       5. Dezvoltare emotionala – 4 sedinte/ luna- 40 lei sedinta 
 
Pentru fiecare club este necesar un numar minim de 5 copii inscrisi. 
 
Grădiniţa funcţioneaza 12 luni pe an, cu exceptia vacantei de Craciun (24 decembrie-2 ianuarie)  
Toate cluburile sunt sustinute de profesori de specialitate, titulari cu experienta in lucrul cu copii prescolari. 

 


