ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE
ROMANESCU

BAZA MATERIALĂ A GRĂDINIȚEI
•

Este o unitate de învăţământ care
cuprinde grădiniță, ciclul primar și ciclul
gimnazial. Noi promovăm un demers
educaţional de calitate, care să asigure
atingerea standardelor de învăţare şi
promovează valorile europene într-un
climat de siguranţă fizicăşi psihică. O gamă
largă
de
activităţi
extraşcolare
şi
extracurriculare vor valorifica şi dezvolta
talentele şi interesele specifice copiilor şi
vor contribui esenţial la formarea lor ca
personalitate echilibratăşi armonioasă,
capabilă să trăiască intr-o lume modernă şi
polivalentă. Noi avem grijă de elevii noştri,
suntem alături de părinţii lor şi credem că
"Educaţia este arta încurajării şi a dragostei
pentru învăţătură".
Activitățile de învățare integrate si
individualizate din Grădinița „Floare de
colt”, varietatea conținuturilor tematice,
diversitatea activităților extracurriculare,
activitățile opționale sugerate de către
părinți, au făcut ca grădinița noastră să fie
frecventată atât de către copiii din zona
adiacentă cât și din alte cartiere ale
orașului.
Având ca deviză „Calitate înainte
de toate”, grădinița noastră îi așteaptă pe
toți copiii care își doresc o copilărie de
poveste.

•

1 corp de clădire dedicat în
Str. Recunoștinței nr. 14

3 săli pentru grupa mare, grupa mijlocie și grupa
mică

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA
GRĂDINIȚA „FLOARE DE COLȚ”

• cadre didactice titulare, consilier, logoped,
profesor itinerant pentru copiii cu CES, personal
de îngrijire
•

sală multifuncțională pentru activități metodice,
activități de logopedie, consiliere și recuperare
pentru copii
•
•

calculatoare conectate la internet şi
videoproiector

jocuri și materiale didactice specifice vârstei
preșcolare
•

grup sanitar adaptat vârstei
•

•

medic școlar

curte interioară cu loc de joacă

Tel /Fax sediul principal: 0251310112
Tel sediul grădiniței:025141425
E-mail: contact@scoalaromanescu.ro
Web: www.scoalaromanescu.ro

Educaţia este arta încurajării şi a
dragostei pentru învăţătură.

OFERTA ŞCOLARĂ
PENTRU GRĂDINIȚĂ
Pentru anul şcolar 2019-2020 unitatea
noastră are aprobate 3 grupe cu o
capacitate de 58 de locuri

Activitate integrată „Micii ecologiști”

Cadrele didactice titulare care vor funcţiona la aceste
clase sunt:
Profesor învățământ preșcolar Vidrașcu Marilena
Profesor învățământ preșcolar Vlădoianu Ileana
Profesor învățământ preșcolar Ispas Iulica

Activitatea practică – prilej de bucurie
și satisfacție

AVANTAJE:

Joc, mișcare, veselie

Ziua animalelor – parada costumelor

• Grădinița dispune de mobilier şi dotare adaptate
vârstei preșcolare;
• Sălile sunt dotate cu videoproiector, laptop, care
permit realizarea unor activități interactive și
moderne;
• Grupurile sanitare corespund vârstei preşcolare
mici;
• Educatoarele au o vastă experiență didactică și
sunt dedicate meseriei de dascăl;
• Copiii dumneavoastră pot continua cursurile în
clasa pregătitoare din şcoală, unde funcţioneză
programul Școala după școală (SDS) în fiecare zi
între orele 12 și 17, cu masa asigurată în sistem
catering, cu activități zilnice interesante și
diversificate, efectuarea temelor și program de
joacă în aer liber;
• Dispunem de medic școlar care asigură intervenţia
eficientă în timpul programului de activitate;
• În grădiniță se desfăşoară regulat cursuri de
logopedie (de corectare a deficienţelor de vorbire)
la care preșcolarii sunt îndrumaţi de către un
specialist al CJRAE Dolj;
• Încurajăm, cultivăm și promovăm talentele și
preocupările copiilor noștri.

Piticii în lumea poveștilor

Și cei mici învață istorie

