






              Despre noi  
              Gradinita cu Program Prelungit Nr. 8 din Focsani  vine in 
intampinarea familiei si devine partenerul parintilor in educarea copiilor cu 
varste cuprinse  intre 3  si 6 ani ,atribuind o deosebita importanta 
dezvoltarii libere si armonioase a personalitatii lor. Intreaga activitate se 
bazeaza pe stimularea imaginatiei, dezvoltarea creativitatii , dezvoltarea 
abilitatilor practice si largirea orizontului de cunoastere, prin joc si 
experiment. Gradinita este prima etapa a integrarii si evolutiei sociale , 
premergatoare scolii si de aceea obiectivul principal al Gradinitei cu Program 
Prelungit Nr. 8 este relizarea unui proces educational optim dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului .   
             
              Gradiniţa îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu central         
(Zona Pietei )  dotat şi amenajat pe categorii de vârstă, astfel încât copiii  
să gasească confortul de acasă. Sălile de grupă sunt spaţioase, luminoase    
şi vesel colorate.   
             
 
 
 
 
 
 



Grădinița   dispune de trei 
săli  de clasă 

 

 

 
-  Grupa mică Fluturași  



Grupa mijlocie Buburuzele 



  Grupa mare Puișor. 





-un spatiu amenajat pentru serbari  



     - un spatiu exterior de joaca  



Profesorii nostri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

       Grupa mica ”Fluturasii” : 
        - profesor  ptr. Inv Primar si Prescolar Neagu Monica  
        - educatoare Apostu  Lenuta  
      Grupa mijlocie ”Buburuzele”: 
        - educatoare Tepsanu Mioara  
        - profesor ptr. Inv Primar si Prescolar Anghel Maria  
       Grupa mare ”Puisor”: 
        - educatoare  Alban Cornelia  
        - profesor ptr. Inv Primar si Prescolar Schiopoiu Florina  



   Orar 
 

 
 
 
                                 06.30-17.00   
         Programul zilnic detaliat: 
 

      06:30- 8.30 Primirea copiilor/ Jocuri si activitati alese/ 
                         Verificarea starii de sanatate a copiilor de catre asistenta 

      08.30-9.00 Micul dejun 

      09.00-11.00 Intalnirea de dimineata/ Activitati pe domenii experientiale
      11.00-11.30 Masa de fruct/ Jocuri si activitati recreative 

      11.30-12.00 Jocuri si activitati in aer liber 

      12.00-12.30 Optional de limba engleza /dans modern 

      12.30-13.00 Masa de pranz 

      13.00-15.30 Program de odihna (somn) si activitati de relaxare 

      15.30-16.00 Gustarea 
      16.00-17.00 Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale 

 
 



    Din activitățile noastre   
-expoziții  



-activități liber alese      



   



    
                     
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
-  la somn   



 

 
-  la masă    



 

 
- dansuri populare     



 
-la serbarea de Moș Crăciun  
         



 Parteneri și proiecte educaționale   
 
 

                  - I.S.U. Vrancea  
               Parteneriat educational  
         ,,Focul , prieten sau dușman,, 
         ,,Pompierii,prietenii copiilor ,, 
                     
   
           - Grădinița cu P.P Nr. 1 Focșani 
           ,,Mesagerii sănătații,, 
           ,, Micii sanitari ,,  
 
          
 
         - Teatru Magic din Bacau 
 
 
 
         - ,,Club Sportiv Ulise,, 
 
 
 



       Diplome si premii 
  Concurs interjudețean 
,, Tărâmul poveștilor lui Hans 
Christian Andersen,, 
       - Premiul I  

Activitatea- Concurs interjudețean 
 ,,Parada fructelor și legumelor  
                     vesele,, 
            - Premiul I  
         
       



         Concurs național  
            ,, Piciul ,, 
           - Premiul I  

Concurs național  
            ,, Super Piticot  ,, 
           - Premiul II  
        



         Concurs național  
            ,, Frumusețea copilăriei  ,, 
           - Premiul I  

Concurs național  
            ,, Minunea Învierii   ,, 
           - diploma de participare  
        



Concurs  internațional  
  ,,L-ai văzut cumva pe iepuraș ,, 
           - Premiul I  




