
 

 

  

 
Cum am început? 

 
 Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nord 2 şi-a început activitatea in 1974, 
oferind în decursul celor 43 de  ani de 
activitate o educaţie de calitate mai multor 
generaţii de copii, obţinând aprecieri din 
partea părinţilor şi a comunităţii locale. 
 
 
 În anul şcolar 2018-2019, Grădiniţa 
cu Program Prelungit Nord 2  vă oferă: 

• 3 grupe mici 
• 3 grupe mijlocii 
• 3 grupe mari 

 
 

Cine are grijă de copiii dvs? 
• Personal didactic:   
Director, 18 educatoare, profesori 
specialişti pentru activităţi opţionale,       
1 consilier școlar 
• Personal didactic auxiliar: 
contabil,  administrator 
• Personal nedidactic: 
10 îngrijitoare, 2 bucătărese, 2 oficiante, 
1 ajutor de bucătar, 1 spălătoreasă, 1 
mecanic 
• Medic și asistente 
 
 

 

 
Ce dotări există? 

 
 9 săli de clasă dotate cu mobilier 

multifunctional modern şi atractiv 
 Bucătărie, oficii 
 Spălătorie  
 Cabinet medical și izolator 
 Birou administrativ 

 
 
 
 

Cu noi, copilul tău este în siguranţă! 
Cu noi, copilul tău are parte de educaţie! 
Cu noi, copilul tău învaţă să fie iubit şi să 

iubească! 
 

 

 

Ce obiective urmărim? 

 Dezvoltare liberă, integrată şi 
armonioasă a individualităţii umane 

 Formarea personalităţii autonome şi 
creative 

 Îmbogăţirea capacităţii copilului 
preşcolar de a intra în relaţie cu 
ceilalţi copii, cu adulţii şi de a 
interacţiona cu mediul 

 Sprijinirea copiilor în dobândirea de 
cunoştinţe, capacitate şi abilităţi 
necesare viitoarei activităţi şcolare, 
precum şi vieţii sale ulterioare în 
societate 

 

UNDE NE GĂSIŢI? 

Adresa noastră este: 
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 7, Râmnicu 

Vâlcea 
Tel. Fax.: 0350/404 094 

 

 



 

 
CUM PROCEDĂM? 

 
 

 Respectând Programa activităților 
instructiv-educative a învățământului 
preșcolar, prin următoarele activități: 
 

• Activități de educarea limbajului 
• Activități matematice 
• Activități de cunoaștere a mediului 
• Educație pentru societate 
• Activități practice și elemente de 

activitate gospodărească 
• Educație muzicală 
• Educație plastică 
• Educație fizică 
• Jocuri și activități diverse 
• Activități de dezvoltare personală 

 

 
 
Activități opționale: 

• limba engleză 
• karate 
• dans 
• micii exploratori 

 

CE VĂ OFERIM ÎN PLUS? 
 

 Activități extracurriculare și 
extrașcolare îndrăgite de copii: 

• Concursuri educative 
• Serbări 
• Scenete 
• Spectacole de teatru 
• Aniversări ale copiilor 
• Drumeții 
• Actiuni ECO 
• Zilele festive ale copiilor 
• Zilele primăverii 
• Tabere 

 
 

Vreți să fiți partenerii noștri  
în educație? 

 
Avem parteneriate cu: 

o Grădinițe 
o Școli generale 
o Instituții importante ale orașului 
(muzee, inspectorat, poliție, biserică etc) 
o Edituri  
 

  

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NORD 2 
 

STR. CONSTANTIN BRANCUSI, NR. 7 
RÂMNICU VÂCEA 

 
 
 

Dacă aveţi nevoie de o grădiniţă modernă, a 
noastră vă stă la dispoziţie. 

 
 
 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 
 

Cum am început? 
Cine are grijă de copiii dvs? 

Ce dotări există? 
Ce obiective urmărim? 

Vreţi sa fiţi partenerii noştri în educaţie? 
Unde ne găsiţi? 


