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VĂ MULȚUMIM CĂ NE-AȚI ALES! 
A fost depus un numar de 124 de cereri de inscriere, dupa cum urmeaza: 

• Pentru grupa mica: 115 cereri 

• Pentru grupa mijlocie : 7 cereri 

• Pentru grupa mare: 2 cereri 

Planul de scolarizare aprobat de ISJ Dolj prevede un numar de 4 grupe mici cu efective de 

câte 20 de prescolari/grupă. In urma reînscrierilor au ramas 62 locuri libere care au putut fi 

ocupate la inscrieri.  

La grupele mijlocii si mari nu au fost locuri libere pentru perioada de înscrieri. 

Dintre cele 124 de cereri depuse au fost admisi doar 62 de prescolari la grupa MICĂ. 

S-a tinut cont in realizarea selectiei de: varsta copiilor, domiciliul parintilor si de 

respectarea procedurii de inscriere prezentata in anuntul de inscrieri pe site-ul gradinitei 

(https://gradinitacasutacupovesticraiova.ro/wp-content/uploads/2021/05/Anunt-INSCRIERI-

2021-2022-GRADINITA-CASUTA-CU-POVESTI-CRAIOVA-1.pdf)  si de către colegele 

member in  comisia de înscrieri, la nivelul unitatii scolare.  

 

DE RETINUT PENTRU PARINTII PRESCOALRILOR 

ADMISI: 
 

In gradiniţa noastră functionează grupe de prescolari structurate pe niveluri de vârstă  

 Nivel 1 (3-5 ani): grupa mică și mijlocie  

 Nivel 2 (5-6 ani): grupa mare 

NOU!!! 

GRUPELE MICI 2021/2022 

 

GRUPA MICĂ A 

Ed.  Avram Laura 

Ed. Enache Adriana 

 

GRUPA MICĂ B 

Ed. Trica Nicoleta 

Ed. Pătru Camelia  

GRUPA MICĂ C 

Ed. Ion Adelina  

 

GRUPA MICĂ D 

Ed. Andreescu Simona 

Ed. Dogaru Luminita  
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Extras din Regulamentul de Ordine Interioara 

al Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța cu Povești – Craiova 

În atenția părinților preșcolarilor înscriși  

Taxa de hrană se achită in avans pentru luna în curs. 

In anul școlar 2020/2021 taxa de hrana este de 10 lei/zi de prezență.  

La grădinița Căsuța cu Povești este interzis fondul școlii și/sau al clasei! 

Singura modalitate de a sustine activitatea grădiniței este redirectionarea a 3,5% din impozitul 

pe venit către Asociația Căsuța cu Povești Craiova, prin completarea formularului 230 și 

înmanarea acestuia educatoarelor grupei sau atragerea de sponsorizări și/sau donații. 

 

ASPECTE DE RESPECTAT ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR: 

1. Ora de sosire la grădiniță este prevazuta in Regulamentul de Ordine Interioara, in 

graficul de acces ( https://gradinitacasutacupovesticraiova.ro/roi-rofuip/)  

2. Va rugam sa va încadrați în program! Acest lucru va facilita desfășurarea în bune 

condiții a activității grădiniței: igienizare spații, stabilirea cantități de alimente pentru 

realizarea meniului în funcție de prezența preșcolarilor si servirea micului dejun. 

3.  Nu se aduc copiii bolnavi la grădiniță!  

4. Dacă se absentează pe o perioada mai îndelungată, să se comunice cu educatoarele 

pentru a se anunta motivul. 

5. Tinuta personalizată a grădiniței este: bluză albă și pantalon/colant/fustă 

albastră. (uniforma) 

6. Activitățile educative se desfășoară cu acordul  și susținerea financiară a părinților. 

MAJORITATEA decide. 

a. Părintele, ajutor de educatoare  

b. Miscare, sanatate, armonie (sport) 

c. Tour prin traditiile romanesti (folclor) 

d. Impreuna pentru un oras curat (ecologie) 

e. Etc. 

7. In oferta grădiniței putem avea următoarele proiecte educative care se vor desfasura 

DOAR la solicitarea părinților si cu respectarea legislatiei in vigoare. 

a. Ne jucam, nu jucăm, limba străină învățăm ( limba engleză) 

b. În pași de dans ( dans)  
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Program cu preșcolarii: 

 

8.00 -8.50  SOSIREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ   

8.45  - 13.45 Activități instructiv educative 

 Jocuri și activități liber -alese 

 Activități pe domenii experiențiale 

 Activități de dezvoltare personală 

 Rutine si tranzitii  

 Servirea pranzului 

 Pregatirea pentru somn 

  

12.30 – 13.15PLECAREA COPIILOR LA PRÂNZ (opţional) 

13.15 – 16.00 (program de somn pentru preşcolari) 

16.00 – 18.00 

 Activități pe domenii experiențiale 

 Jocuri și activități liber -alese 

 Activități de dezvoltare personală 

 PLECAREA COPIILOR ACASĂ. 

Programul preșcolarilor poate suferi modificări în funcție de evoluția situației pandemice 

la nivel național. 

 

Veti fi contactati in jur de 1 septembrie 2021 (telefonic, email sau anunt pe site-ul 

gradinitei)  in vederea participarii la sedintele cu parintii pentru organizarea inceputului 

de an scolar. 

 

Informatii mereu actualizate găsiți pe pagina web a grădiniței: 

http://gradinitacasutacupovesticraiova.ro/ 

sau pe pagina oficială de facebook a grădiniței: 

https://www.facebook.com/gradinita.casutacupovesti/?ref=bookmarks 

Alte detalii la adresa de email: 

relatiicasutacraiova@gmail.com 

 

Vă mulțumesc pentru colaborare.  

Director, Claudia RADU 
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