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 Art. 52. – (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 

 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 

 30 aprilie -Vinerea Mare, 

 2 -3 mai - Paște ortodox 2021 

 1 mai — Ziua Muncii 

 1 iunie - Ziua Copilului 

 20 iunie (duminică) - Rusalii, 21 iunie (luni) — A doua zi de Rusali 

 15 august — Adormirea Maicii Domnului 

 30 noiembrie — Sfântul Andrei 

 1 decembrie — Ziua Națională a României 

 25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul 

Art.63. În grădiniță se respectă structura anului școlar stabilită de Ordinul MEN 3.243/ 2021. Anul 

școlar  2021-2022 cursurile încep  luni 13  septembrie 2021 și sunt dispuse pe durata a 34 de  

 săptămâni: 

Semestrul I (14 săptămâni de cursuri) 

Cursuri: 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021. 

Vacanță pentru învățământ preșcolar și primar: 25 – 31 octombrie 2021. 

Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022. 

Semestrul al II-lea (20 de săptămâni de cursuri) 

Cursuri: 10 ianuarie – 10 iunie 2022. 

Programul “Școala Altfel”: în perioada 8 – 14 aprilie (interval în care se pot organiza fazele naționale 

ale olimpiadelor școlare). 

Vacanța de primăvară: 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022. 

Vacanța de vară: din 11 iunie 2022 și până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile 

anului școlar 2022 – 2023 

Art.74. –  (5) În anul școlar 2021 – 2022 , grădinița funcționează cu 4 grupe : 

 grupa mică – 1 grupă   

 grupa mijlocie - 1 grupă  

 grupa mare - 2 grupe  

Art.101. Salariații vor fi evaluați profesional după cum urmează: 

(1) Personalul didactic și personalul didactic auxiliar cu respectarea legislației în vigoare : Ordin 

MEN nr. 3.189 /2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar OMECTS nr. 6143/2011 în baza Calendarului stabilit . 
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