
Informaţii  interne importante 

1. Prima întâlnire cu părintele şi copilul 

 Părinții sunt așteptați pentru a ne cunoaște, a afla informații despre noi și a discuta 

despre actele care trebuie întocmite pentru înscriere (fişa de înscriere, avize medicale sau 

săculeţul copilului)  

Vă prezentăm spaţiile grădiniței, orarul de funcționare și vă îndrumăm în legătură cu 

documentele necesare și pașii de urmat în vederea obținerii certificatului de orientare 

școlară. 

 La prima întâlnire puteți veni singuri sau împreună cu copilul dumneavoastră. Dacă 

veniți împreună cu copilul vă rugăm să-i povestiți copilului că urmează să vizitați o grădiniță. 

În urma discuțiilor cu părintele și a interacțiunii cu copilul,  specialiștii noștri vă vor comunica 

problemele / comportamentele observate la copilul dumneavoastră.  

De asemenea vă vom comunica părerea noastră despre forma de școlarizare cea mai 

potrivită pentru nevoile actuale ale copilului dumneavoastră și vom găsi împreună calea de 

urmat.  

FOARTE IMPORTANT! 

În funcție de achizițiile copilului, de evoluția sau progresul obținut putem recomanda 

reorientarea spre învățământul de masă după un an sau doi sau când considerăm că este 

pregătit să facă faţă cerinţelor din învățământul de masă.  

Pledăm pentru o integrare inițală part-time (pentru început o zi pe săptămână și doar 

câteva ore, crescând treptat frecvența). Pentru aceasta ne bucurăm de o bună colaborare cu 

grădinițele de masă din apropiere și de asemenea educatoarele noastre, în timpul lor liber, 

însoțesc copiii în aceste unități, contribuind la o mai bună facilitare a integrării. 

 

1.1. Acomodarea copilului în mediul grădiniței 

 În prima zi de grădiniță, cu emoțiile firești, atât ale dumneavoastră cât și ale noastre, 

copilul va fi așteptat de educatoare şi infirmiere, iar părintele va rămâne prin apropiere sau 

va fi sunat și informat despre starea copilului. Este foarte important să oferiţi asigurarea că 

vă întoarceţi şi transmiterea unei stări de bine. 

Fiți liniștiți, e pe mâini bune! 

Este important de precizat momentul când vă întoarceti, de exemplu: "Mă voi întoarce 
după ce vei lua masa de prânz“ sau "Mă voi întoarce după ce te vei trezi“ sau ”Mă voi întoarce 
peste 5 zile, după ce dormi de 4 ori”(pentru copiii înscriși săptămânal).  

 
Mentineti copilului ”contactul viu” cu grădinița în zilele de la sfârșitul săptămânii, 

povestindu-i despre grădiniță (program, rutinele zilnice, colegi, educatoare, profesoare, 
infirmiere etc), în felul acesta grăbiți acomodarea copilului. 



Știm că pentru copiii înscriși în regim internat săptămânal (de luni până vineri) 
despărțirea de familie este și mai dificilă. Ne-am gândit la lucrul acesta și pentru o noapte sau 
două puteți ramâne alături de copil. 

 

1.2. Săculeţul / ghiozdanul copilului va conţine următoarele: 

 

 Săculeţ / ghiozdan cu numele copilului, scris sau cusut, pentru identificare, 

 2 rânduri de haine comode  de schimb cu care copiii se pot îmbrăca uşor, fără ajutorul  

 adulților: bluza si pantalon de trening uşor, maieu/tricou, chiloţi,  şosete.  

 Papuci de interior comozi şi uşor de încălţat, 

 Pijama pentru somn/pijama de schimb pentru cei care au nevoie (nu au contact 

sfincterian) , 

 Scutece de unică folosință pentru copiii care nu au formate deprinderi de autonomie 

personală (aprox. 3 /zi), 

 Periuţă de dinţi la început de an la intrarea în grădiniță. 

 

 Hainele trebuie să fie curate, confortabile, potrivite pentru vremea de afară. 
 Toate hainele trebuie să fie etichetate, să aibă pe ele notate numele copiilor. Se 

întâmplă destul de des ca mai mulți copii să aibă haine aproape identice. Dacă se 
întâmplă să se încurce sau să nu găsiţi  anumite articole vestimentare, vă rugăm luaţi 
legătura cu personalul de la grupa copilului.  

 Vă rugam să aveţi grijă să existe suficiente haine de schimb în cazul în care acestea 
sunt necesare. 

 Pentru somn copiii au nevoie de pijamale; pijamalele se aduc curate în fiecare zi de 
luni. 

 Împreună cu familia dorim să formăm copilului deprinderi de autonomie personală: 
deprinderea de a mânca singur, deprinderea de a se îmbrăca și dezbrăca fără ajutor, 
deprinderea de a merge la baie singur sau de a folosi olița/toaleta, deprinderea de a 
folosi batista, deprinderea de a-și spăla dinții etc. 
 
 

1.3. Prezenţa 
 

Prezenţa zilnică la grădiniţă este esenţială pentru acomodarea mai rapidă. De 

asemenea, părinții trebuie să conștientizeze consecințele negative ale absenteismului: după 

câteva zile de absenţă copilul face câţiva paşi înapoi în procesul de acomodare. O prezență 

bună asigură continuitatea celor învățate, în activitățile de la grupe și cabinete și asigură 

progresul copilului.   

 
 

2. Sănătatea şi igiena 

 Asistenţa medicală este asigurată zilnic de un medic pediatru şi asistent medical. 



 Triajul la intrarea în grădiniţă este obligatoriu. 

 Atenție! Dacă copilul prezintă vreunul din simptomele de mai jos, se  poate refuza 
intrarea în colectivitate:  

 stare generală modificată, 
 febră,  
 angina acută (gât roșu),  
 tuse persistentă,  
 rinoree (curge nasul),  
 vomă, (2 sau de mai multe ori în 24 de ore) 
 diaree(3 sau mai multe scaune apoase în 24 de ore)  
 indispoziţie, dureri de burtă, dureri de cap, dureri de dinţi, dureri de urechi,  
 secreţii purulente la nivelul urechilor,   
 conjunctive roşii, secreţii purulente la nivelul ochilor,   
 urinare frecventă cu usturimi,  
 erupţii sau infecţii la nivelul tegumentelor,  
 pediculoză (păduchi, ouă de păduchi), scabie (râie)  
 orice alte simptome care indică boala. 

 E recomandată vizita la medicul de familie. Copiii care au primit tratament de la 
medicul de familie, revin în colectivitate după finalizarea tratamentului, cu aviz 
epidemiologic (de la medicul de familie). 

 În caz de boală contagioasă a copilului se va anunţa de urgenţă, obligatoriu,  grădiniţa 
(cadrele medicale şi educatoarele) pentru a se putea lua măsurile care se impun în 
colectivitate. 

 Medicamentele  recomandate de medicul specialist (neurolog,  psihiatru etc.), pe o 

durata lungă de timp, pot fi administrate în cadrul grădiniţei, acestea fiind însoțite de 

scrisoarea medicală, cu instrucţiunile de administrare de la medic. 

 Se solicită părinților să aducă rezultatele examinărinor periodice, care sunt efectuate 

la cabinetele de specialitate la care ei sunt în evidență, precum si rezultatele altor 

examinări pe care le efectuează la alte cabinete medicale pentru a avea o evidență cât 

mai exactă în fișa medicală a copilului 

 La cabinetul medical se efectuează bilanțul bianual al dezvoltării somatice a copiilor 

(greutatea, înălțimea, perimetrele: cranian și toracic), precum și pentru aprecierea 

stării de sănătate a copiilor; 

 În caz de urgențe se asigură măsurile de prim ajutor; se anunță aparținătorii, conform 

acordului semnat de părinți la înscrierea copilului. 

 

3. Drepturi copii cu CES 

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană(16,60 



lei/zi/copil) şi drepturi la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, 

jucării, transport, materiale cultural – sportive (498 lei/an/copil pentru vârste între 3-7ani, 

respectiv 611lei/an/copil pentru vârste între 7-11 ani), precum şi găzduire gratuită în 

internatul săptămânal. Aceste sume sunt alocate prin bugetul instituţiei şi administrate 

conform legii. 

 

4. Hrana 

Mesele zilnice sunt asigurate de către grădiniţă, prin bloc alimentar propriu. Sunt 

pregătite zilnic trei mese principale( mic dejun, prânz, cină) şi două gustări. Meniul este 

elaborat săptămânal şi asigură necesarul de calorii și vitamine specific vârstei preșcolarilor, 

asocierea corectă a alimentelor și preparatelor, meniuri variate, bogate și consistente, în 

vederea unei dezvoltări optime a preşcolarilor. 

Hrana este preparată, respectându-se normativele de siguranţă şi igienă alimentară 

legale, în vigoare. 

 Pentru preşcolarii cu apetit capricios şi preferinţe alimentare, încercăm să aplicăm 

tehnici de convingere, pe cale prietenoasă, în ultimă instanță acceptând și anumite produse 

aduse de părinte la pachet, dar numai după ce ne convingem că aceasta e soluția cea mai 

bună. 

 

5. Curăţenia  

Activitatile de igienizare a spațiilor grădiniței și a obiectelor de folosință din grădiniță au 

o ritmicitate zilnică sau periodică. 

Spaţiile grădiniţei sunt zilnic spălate, igienizate şi dezinfectate cu soluţii speciale,iar 

jucăriile sunt spălate și dezinfectate o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie. 

Aşternuturile paturilor sunt spălate şi dezinfectate conform normativelor legale. 

Vă rugăm să menţineţi curăţenia la intrarea în grădiniţă şi când veniţi după copii! 

6. Comunicarea cu personalul grădiniţei se face prin mai multe căi: 

 

 Telefonic , la numerele grădiniţei : 0264/565316, 0728856154 sau numărul de 

telefon al educatoarelor. 

 E-mail: gradiniţa_speciala_cluj @yahoo.com 

 Consultații  individuale, întâlniri, discuţii individuale, pe bază de planificare; 

 Şedinţe pe grupe şi şedinţe generale. 

 Avizierul: 

 Se află în holul de la intrare şi conţine anunţuri, informaţii utile, meniul săptămânal, 

orarul de funcţionare, planificarea consultaţiilor individuale la cabintele de 

specialitate, noutăţi etc. 



 Tot în holul de primire fiecare grupă are un avizier care conţine anunţuri, produse ale 

activităţii copiilor, orarul grupei, orar consultaţii educatoare etc. Vă rugăm să le 

urmăriţi zilnic! 

 

Documentelor necesare la înscriere: 

 copilul este primit în grădiniţă pe baza certificatului de orientare şcolară şi 
profesională *, eliberat de Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională, din 
cadrul Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Cluj; 

 cerere de înscriere(formular tipizat) 
 copie certificat de naştere al copilului și al fraţilor acestuia sub 18 ani ; 
 copie adeverinţa/ scrisoare medicală de la medicul specialist neurolog, psihiatru, cu 

diagnosticul medical ; 
 copie de pe cartea de identitate a părinţilor ; 
 copie de pe ancheta socială de la primăria de domiciliu; 
 adeverinţa privind venitul părinţilor, şomaj sau pensie, alte situaţii;  
 certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, planul de servicii 

personalizat ; 
 dovada de vaccinări și aviz epidemiologic. 

Lista formularelor necesare pentru a fi completate în instituție: 

 Cerere de înscriere (formular tipizat)  
 Fişa medicală (formular tipizat) 
 Fişă Informaţii medicale (formular tipizat) 
 Contractul educational (formular tipizat) 
 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor primari şi 

secundari (formular tipizat) 
 Acord pentru participare la activităţi extracurriculare 
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