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1. GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  ,,MAYA” 

Baia Mare , Str.Lebedei nr.22 

Telefon /fax : 0751118079 

E-mail : gradinita.maya@yahoo.com 

 

2.  GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  ,,MAYA”   a fost înfiinţată     

în anul 2008  . Amplasată pe strada Lebedei , fiind înconjurată de un cartier de 

case şi unul de blocuri, este una dintre cele mai solicitate grădiniţe particulare 

din municipiu . Baza materială a unităţii este foarte bună datorită implicării 

Asociației  ,,MAYAS” , părinţilor, cadrelor didactice. Grădiniţa funcţionează cu 

un număr de 3 grupe care sunt deservite de un personal calificat, responsabil, 

eficient , format din cadre didactice, administrator financiar, administrator 

patrimoniu şi personal nedidactic.  

 

3. Activitatea instructiv-educativă este de calitate, bine organizată, educatoarele 

privind cu mult simţ de răspundere pregătirea copiilor şi integrarea cu succes a 

acestora în viitoarea activitate şcolară. Dovadă stă şi Ordinul MEN  nr. 3629 

din 19 iunie 2014 prin care grădinița a fost acreditată pentru  nivelul de 

învățământ ,,preșcolar” , limba de predare ,,română”, program ,,normal” și 

,,prelungit”. Cadrele didactice sunt preocupate de promovarea educaţiei timpurii. 

 

AN  ŞCOLAR  : 2020 – 2021 

 
I. Date despre  grădiniță : 

                                 

 Număr  grupe  :  3 
 

Număr 

grupe 

Mică Mijlocie Mare 

3 1 1 1 

       
 Număr  locuri  aprobate prin  planul   de șolarizare  :  82 

 Număr copii înscrişi  :  82 
________________________________ 
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II. Grădinița oferă : 
 

      În acord cu politica educaţională în domeniul educaţiei timpurii grădinița 

promovează  criterii precum calitatea, echitatea şi eficienţa printr-un 

management care să faciliteze realizarea unui climat educaţional bazat pe 

respectarea principiului egalizării şanselor tuturor copiilor. Şi în acest an şcolar 

se  va practica un management implicativ şi transformaţional în vederea :  

 optimizării procesului instructiv - educativ ; 

 creşterii eficienţei manageriale, metodice şi profesionale a cadrelor 

didactice pentru realizarea calităţii în educaţie ; 

 creşterea prestigiului grădiniţei în comunitate ca furnizor eficient de 

servicii educaţionale ; 

 atragerea de parteneri  dornici să sprijine financiar şi logistic realizarea 

unei educaţii de calitate. 

      Programul instructiv -  educativ proiectat valorizează nevoia de joc şi de 

dezvoltare liberă, creativă a copilului.  

    Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter 

planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrele 

didactice  cu scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum : 

           Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în 

funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi 

creativă a acestuia. 

         Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu 

mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi; 

încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca 

experienţe autonome de învăţare. 

         Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi 

dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. 

         Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, 

deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul 

vieţii. 

III. Programul  grădiniței  :    

- Program prelungit :   7
30

 – 17
30

 

IV. Personalul grădiniţei  : 11 posturi 

V. Baza materială : suficientă pentru a asigura buna funcţionare a 

unităţii . 

_________________________ 
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VI.  Activități  opționale 

       Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea 

cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru 

anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţi pentru dezvoltarea 

personalităţii copiilor . 

 Creștem sănătoși…de mici  !     - educație sanitară 

VII. Activitati extrașcolare și educative. Activităţile extracurriculare 

desfăşurate în grădiniţa noastră  cultivă  un  parteneriat real educatoare – 

copil, într-o manieră de colaborare, educatoarele propun activități 

atractive : 

 Vizite  / Excursii 

 Spectacole interactive / Teatru de păpuși  / Concursuri 

 Proiecte educaționale .  

 

 

 

 

 

                                     DIRECTOR  :   prof. CORCALCIUC  Raluca                         
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