
 Cum am început? 
         Grădiniţa Nr. 9 şi-a început activitatea în anul 

1973. Ne place însă să spunem că astazi suntem o 

echipă puternică care datorită seriozităţii şi 

responsabilitatii are spre educare si formare 240 de 

copii de varsta prescolara si anteprescolara in : 

-8 grupe program prelungit 

-1 grupă program normal – Valea Cufundoasă 

         Astfel în anul şcolar 2015– 2016 vom avea: 

- 3 grupe mici 

- 2 grupe mijlocii 

- 3grupe mari 

-1 grupă program normal Valea Cufundoasă 

         În unitatea noastră funcţionează:            - -

Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – 

CRED; 

-Centrul de Educatie Parentala-zona Sighetu -M; 

 

                           

 Cine are grijă de copiii 

dumneavoastră? 
Personal didactic:  

- director  

- 17 educatoare 

 profesori specialişti pentru CDS (opţinale) 

 specialisti pentru CRED 

Personal nedidactic:  

- sanitar: - 1 asistentă 

- tehnic:  - 1 administrator 

- 1 muncitor de întreţinere 

- 2 bucătărese 

- 1 spălătoreasă 

- 7 îngrijitoare 

- 1 logoped 

- 1 psiholog 

 

 

 Ce dotări există? 
- 8 săli de grupă cu 8 dormitoare dotate cu mobilier 

multifuncţional şi atractiv: calculatoare, televizore, CD - 

playere, videoproiector, LCD, multifuncţionale, seturi de 

jocuri şi jucării; 

- curtea grădiniţei mare şi spaţioasă va fi dotată cu aparate 

de joacă, miniteren de baschet 

 

 

 Ce obiective urmărim? 

 
- Dezvoltarea liberă integrală şi armonioasă a 

individualităţii fiecărui copil; 

-    Formarea personalităţii autonome şi creative; 

-    Dezvoltarea 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, 

capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei activităţi şcolare, 

precum şi vieţii sale ulterioare în societate; 

 Prin centrul CRED furnizăm servicii integrate de 

educaţie, îngrijire şi protecţie a copiilor mai mici de 7 ani. 

 

 

 

 Cum procedăm? 

 

- Respectând Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de 

la 3 la 6/7 ani axat pe următoarele domenii experienţiale : 

- Domeniul limbă şi comunicare 

- Domeniul ştiinţă 

- Domeniul om şi societate 

- Domeniul estetic şi creativ 

- Domeniul psiho-motric 

Bazându-ne pe rolul familiei ca partener în educaţie şi mediul 

educaţional pe care ne străduim să-l facem să permită 

dezvoltarea liberă a copilului, şi să pună în evidenţă 

dimensiunea interculturală şi cea a incluziunii sociale. 

 Bazandu-ne pe institutiile importante ale orasului si pe 

membrii comunitatii locale; 

- Respectând Curriculum la Decizia şcolii, adică activităţile 

opţionale stabilite împreună cu părinţii : 

Limbi moderne                     Euritmie 

Religie                                  Ed. Rutieră 

Educaţie pentru sănătate      Tradiţii şi obiceiuri 

Prietenul meu calculatorul    Ed. E.C.O. 

                                              Baschet 

 

 

 Ce vă oferim în plus ? 
1. Activităţi extracurriculare şi extraşcolare îndrăgite de 

copii 

- Activităţi în centrul CRED 

- Serbări ocazionale 

- Spectacole de teatru 

- Aniversări ale copiilor 

- Festivaluri ale copiilor 

- Participare la acţiuni ale comunităţii 

 

-Site-ul gradinitei: www.gradinita9sighet.ro 

 
2. Vreţi să fiţi partenerii noştri ? 

Vom contiua proiectele: 

 Locale cu: 

-Primăria Sighet 

-cu şcoli şi grădiniţe din oraş  

-Poliţia Rutieră 

-Direcţia.Gen. de Asist. Socială  şi   Protecţie a Copilului 

-Catedrala Ortodoxă 

-TV-Sighet 

-Radio SighetFM  

 Judeţene: 

-cu instituţii din judeţ 

-Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de     Frontieră 

-Scoli si gradinite din judetul Maramures 

-Continuare si dezvoltarea proiectului judeţen,,Suflet de     

copil in lumina Invierii” 

-Äctiuni ale ISJMM-conncursuri,simpozioane,etc. 

 Naţionale:  

-PRET 

-Participare la proiectele naţionale “Pipo”, “Olimpicii 

cunoaşterii”, ,,Smarty” etc. 

 Internaţionale: 

-Comenius 

-Simpozioane 

 

 

 Unde ne găsiţi ? 

 
Pe strada Gheorghe Şincai Nr. 2 

Nr. Tel. 0262/318822 

Email: gradinitanr9sighet@yahoo.com 

 

 

 

 

http://www.gradinita9sighet.ro/
mailto:gradinitanr9sighet@yahoo.com


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! 

 

 

Oferta educaţională 
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