My First English Adventure

Acord cu Părinții

Acord cu Părinții
Între
MY FIRST ENGLISH ADVENTURE (GRADINITA), cu sediul in Otopeni IF, str. Oituz nr. 53F, functionand
ca persoana juridica fara scop patrimonial, inscrisa in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor cu numarul
7941/94/2011, infiintata prin decizie judecatoreasca definitiva din data de 16.08.2011 emisa de
catre Judecatoria Buftea, CIF 29147116, autorizata sa functioneze in sistemul de invatamant
romanesc prin OMEN nr. 4572 din data de 10.09.2014, reprezentată de Monica Pîrvu în calitate
de Administrator
și
Dna/Dl ___________________________________________________________,
Părintele lui ________________________________________, înscris în Gradinita MY FIRST ENGLISH
ADVENTURE pe parcursul anului scolar 2017-2018

Prezentarea Gradinitei
•

Gradinita oferă programe educaționale pe parcursul jumătăților de zi sau întregii zile,
întregul an, copiilor între 12 luni și 7 ani. Orarul de funcționare este 7am – 7pm, de luni până
vineri, iar pe parcursul vacanțelor școlare există un program special adaptat, de vacanță.
Gradinita oferă programe bilingve destinate copiilor mici si preșcolarilor, în româna și
engleză, cu folosirea preponderentă a limbii engleze pentru comunicarea zilnică.
Copiii sunt supravegheați de personal calificat, cu respectarea raportului numeric stabilit de
lege.
Toti profesorii sunt bilingvi (română/engleză)
Gradinita încurajează implicarea părinților și urmărește oferirea unui program educațional
de cea mai bună calitate.
Programa este structurată pentru a asigura experiențe educative ce promovează dezvoltarea
fizică, intelectuală, socială și emoțională a copiilor.

•
•
•
•
•

Obiectivele Gradinitei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să-i ajute pe copii să învețe limba engleză
sa le dezvolte cunostințele culturale
să creeze interes pentru studiu
să le dezvolte întelegerea și ideile
să dezvolte auto disciplina, independența
să-i învețe să facă față sentimentelor despre sine și despre alții
să încurajeze grija și încrederea în relatiile cu adulții
să dezvolte ascultatea, vorbirea, observarea, memorarea, rezolvarea problemelor
să dezvolte îndemânarea și grupele principale de mușchi
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să dezvolte aptitudinile artistice și exprimarea prin artă, muzică, teatru

Informații generale
Capacitatea maximă: Gradinita are o capacitate maximă de 100 de copii cu vârste între 12 luni și 6
ani, grupați în funcție de vârstă.
Orarul de funcționare: Gradinita este deschis între orele 7am și 7pm. Părinții pot alege dintr-o
multitudine de programe, incluzând 2, 3, 4 sau 5 zile întregi sau 2, 3, 4, 5 jumătăți de zi (8:00 am13:00 pm). Programul flexibil este oferit în limita locurilor disponibile.
Programul educational: Gradinita oferă programe educative în limba engleză. Activitățile educative
sunt bilingve. Toți profesorii sunt bilingvi, cunoscători de română și engleză.
Comunicarea cu părinții: Ca mijloace de comunicare folosim email-ul, pagina de Facebook și
rapoartele bi-anuale.
Camere de supraveghere video online: Gradinita este dotata cu camere de supraveghere video online, cate una in fiecare sala de curs si doua in spatiul de joaca exterior. Parintii copiilor inscrisi vor
putea accesa sistemul de supraveghere in baza unui cont de utilizator cu parola.
Urmărirea dezvoltării intelectuale, fizice și emoționale a copiilor: de 2 ori pe an sunt programate
întâlniri formale (în noiembrie și mai). Părinții pot cere o întâlnire oficială în orice moment pe
parcursul anului. Părinții și profesorii vor trece în revistă dezvoltarea intelectuală, fizică și emoțională
a copiilor. Profesorul va pune în practică și transmite părinților un document special conceput în
acest scop (Raport către Părinți).
Acordul părinților pentru deplasări în afara Gradinitei: Părinții vor fi rugați să semneze un acord cu
privire la deplasările în afara Gradinitei, document ce va fi păstrat în dosarul copilului. În cazul
deplasărilor mai lungi, în afara orașului, părinții vor fi rugați să semneze un acord special ce conține
toate detaliile excursiei (data, ora, scopul, destinația). Părinții pot fi invitati să ne însoțească in unele
dintre aceste deplasari (anuntate in prealabil) dar nu au această obligație. Părinții vor acoperi
cheltuielile ocazionate de aceste deplasări (ex. taxele de vizitare, transport, masa).
Acordul părinților pentru activități de cercetare sau de relații publice ce privesc copii: Nici o astfel
de activitate nu se va desfasura fara acordul părinților. Gradinita va fotografia copiii aflați în excursii
sau care desfășoară activități curente, în scopul folosirii acestor imagini pentru proiecte artistice,
pentru pagina de Facebook sau pentru a le afișa în cadrul Gradinitei. Ocazional, Gradinita va folosi
aceste fotografii în broșuri sau pe website. La înscriere, părinții vor fi rugați să-și dea acordul pentru
folosirea imaginii copiilor în publicațiile nostre online (website, Facebook).
Acomodarea în Gradinita: O întâlnire cu părinții, directorul/administratorul și profesorii va avea loc
înainte de admiterea în Gradinita. Încurajăm părinții să-și aducă copiii să viziteze Gradinita și să
petreacă timp cu copiii lor în Gradinita în primele zile (numărul acestora nu poate depăși 3) pentru a
le oferi acestora confort și încredere. Programul detaliat al perioadei de acomodare va fi stabilit
pentru fiecare copil în parte dar, în general, vom urma următoarea procedura standard:
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Ziua 1: părintele va petrece împreuna cu copilul 30 min. în sala de clasă sau in curte, la joacă,
fară a se implica în activitatea curentă decât în măsura în care copilul dorește acest lucru;
Ziua 2: părintele va participa alaturi de copil la o activitate care nu depașește 30 min.,
activitate convenită în prealabil cu coordonatorul grupei de vârsta;
Ziua 3: copilul va ramâne neînsoțit în Gradinita, pe o perioada de max. 2 ore. Dacă pe
parcursul acestora, copilul se arăta afectat emoțional de separarea de părinte, educatoarele
vor anunța părintele să ia copilul înainte de terminarea celor 2 ore.

Mesele principale și gustările: Hrana este furnizată exclusiv de către Gradinita. Exceptie fac doar
cazuri justificate medical, situatie in care, servirea mesei se va face separat de ceilalti copii. In acest
caz, Gradinita nu mai poate asigura depozitarea in frigider, incalzirea si spalarea recipientelor.
Recomandam parintilor sa trimita de acasa recipiente termoizolante care nu necesita
depozite/incalzire.
Gradinita va oferi:
•
•
•
•

Micul dejun: 8:30am-9:00am
Gustarea de dimineața: 10am
Prânzul: 12pm-13pm
Gustarea de după amiaza: 4pm

Vă rugăm să aveți grijă să oferiți copiilor masa acasă în cazul în care nu puteți respecta orarul mai sus
mentionat.
Părinții pot fi rugați să aducă, ocazional, gustări (cu ocazia sarbatorilor, serbarilor, etc.).
Sosirea și plecarea copiilor: părinții au obligația de a respecta orarul zilnic. Recomandăm să nu
aduceți copiii mai târziu de ora 8:30 pentru ca aceștia să-și creeze rutina de dimineață și să poată
participa la activitățile zilnice în mod corespunzător, fara a intrerupe desfasurarea normala a
acestora.
Părinții sunt încurajați să comunice cu profesorii starea zilnică a copiilor, fie la sosire sau plecare.
Insistăm ca părinții să nu intervină / participe la activitățile copiilor, în special în exterior, iar
preluarea/predarea copiilor să se desfășoare cât mai eficient cu putință. Părinții nu pot ramâne in
sala de clasa sau in curtea Gradinitei in afara perioadei de acomodare descrisa mai sus, nici macar in
situatia in care copiii prezinta anxietatea de separare. Este datoria personalului gradinitei sa rezolve
aceste probleme.
Parintele are acces in incinta Gradinitei daca:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul Gradinitei;
b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul Gradinitei;
d) participa la intalnirile programate cu educatorul puericultor / educatoarea / invatatorul /
institutorul / profesorul pentru invatamant prescolar.
In toatea celelalte situatii, Parintii vor avea acces in incinta Gradinitei doar in zonele de
predare/primire a copiilor.
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Jucăriile și alte articole personale: Preferăm să nu fie aduse jucării de acasă deoarece acestea
provoacă conflicte intre copii și pot fi pierdute. Copiii mici au dificultăți în a împărți jucăriile cu
ceilalți. Dacă sunt aduse jucării, vă rugăm să aveți în vedere că pot fi retrase în cazul în care provoacă
neînțelegeri între copii. Jucăriile sub formă de arme (pistoale, cuțite, săbii etc) vor fi trimise acasă
imediat. Nu suntem responsabili pentru pierderea sau degradarea obiectelor personale. Jucăriile și
alte obiecte personale trebuie etichetate cu numele copilului. Benzi audio, Cd-uri, cărți și DVD-uri
sunt admise în scopul folosirii în comun de către copii. Conținutul poate fi revizuit de către
personalul Gradinitei. Nu suntem responsabili pentru obiectele pierdute.
Imbrăcăminte adecvată: Pentru timpul rece, este necesar ca fiecare copil să fie îmbrăcat
corespunzător cu haine groase, pantaloni / salopeta de zăpadă, cizme, fular, căciulă, mănuși, pentru
a se putea juca afară. Pentru lunile de vară, copiii trebuie să vină cu sapcă / pălăriuță de soare și să
aibă încălțări ușoare, de sport, când se vor juca afară. Sandalele (sau unele tipuri de pantofi
“eleganți”) sunt incomode și ii pot pune pe copii în pericol.
Vom folosi materiale care murdăresc (vopsea). Nu dorim ca hăinuțele "bune" să fie stricate. Copiii
trebuie să aibă haine de schimb, etichetate cu numele copilului, pentru a le putea identifica ușor. În
cazul în care acestea nu sunt etichetate, Gradinita nu poate fi făcut responsabil pentru pierderea
acestora. Încurajăm părinții să aducă cămășuțe vechi ce pot fi folosite ca sorțuri pentru proiectele de
artă.
Vestiarele: fiecare copil are un loc de depozitare unde sunt ținute hainele de schimb și încălțările de
interior.
Procedura privind somnul de după amiază: copiii dorm pe salteluțe / pătuțuri. Puteti să le trimiteți o
păturică și o perniță care să-i facă să se simtă confortabil. Aceste articole de lenjerie trebuie luate
acasă și spălate în fiecare vineri, apoi returnate lunea. Păturica și pernița vor fi puse în bagajele
copiilor în fiecare vineri. Copiilor care au dormit sau s-au odihnit timp de cel puțin 30 minute nu li se
va cere să rămână pe salteluțe. Acestea vor fi plasate în locuri care să permita accesul ușor.
Antrenamentul la olita: Copilul va fi adus cu scutece curate, îmbrăcat potrivit pentru joaca. Hainele
trebuie să fie ușor de îmbrăcat și dezbrăcat. Salopetele, curelele și alte haine greu de dezbrăcat vor
face antrenamentul mai dificil. Schimburi suficiente (cel putin 3 rânduri) trebuie furnizate, inclusiv
sosete. Nu spălăm hăinuțele murdare. Acestea vor fi trimise acasă în saci de plastic. Aduceți alte
haine curate în schimbul celor murdare, trimise acasă.
Vizitarea Gradinitei de către Părinți: Accesul acestora este permis la orice oră în limitele
programului de funcționare. Totuși, părinții sunt rugați să înțeleagă că copiii se obișnuiesc cu o rutină
și nu vor întelege de ce Părinții pleacă fără ei în afara programului obișnuit. (Vă rugăm să aveți în
vedere că cei mici au tendința de a se comporta diferit în prezența părinților, deci nu vă nelinistiți).
În plus, vizitele nu sunt de dorit în timpul programului de masa si odihnă.
Animalele de companie: Nu sunt admise în cadrul Gradinitei. Pot fi admise numai animale mici în
scop educațional, în legătură cu temele săptămânale.
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Structura anului scolar 2017/2018: Conform Ordinului Ministerului Educatiei, anul scolar 2017/2018
va incepe la 1 septembrie 2017 si se va incheia la 31 august 2018.
In period 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2018, Gradinita va organiza activitati didactice, urmand ca in
perioada 1 iulie 2018 - 31 august 2018, sa organizeze Scoala de Vara.
Zile libere: Gradinita va fi închis în următoarele zile libere legal:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1 și 2 ianuarie
24 ianuarie
Prima și a doua zi de Paști
1 mai
1 iunie
Prima și a doua zi de Rusalii
15 august
30 Noiembrie
1 decembrie
25 – 26 Decembrie

De asemenea, Gradinita va functiona cu program scurt (7:00 – 13:00) in zilele de 24 decembrie
(Ajunul Craciunului), 31 decembrie (Revelionul) si in vinerea ce precede sarbatoarea Pastelui
(Vinerea Mare). Pe parcursul anului scolar, pot aparea si alte zile libere, anuntate oficial de catre
Ministerul Educatiei, si care vor fi comunicate din timp Parintilor.

Regulament privind Sănătatea Copiilor, Accidentele și Situațiile de Urgență:
Carnetul de vaccinări și vizita la medic:
• Este necesară examinarea medicală și obținerea acordului medicului de familie sau pediatru
înainte de admiterea în Gradinita si prezentarea adeverinței de intrare în colectivitate la admiterea
în grădiniță și la începutul fiecărui an scolar, precum si in cazul in care copilul lipseste o perioada mai
mare de 3 zile lucratoare la rand.
• În momentul admiterii în Gradinita, o copie actualizata a Carnetului de Vaccinări trebuie furnizată
de Părinți, sau semnătura acestora că refuză vaccinarea, sau un document medical care să ateste că
vaccinările nu sunt permise din motive medicale.
Copiii care se îmbolnăvesc în timpul prezenței lor în Gradinita:
• Dacă personalul consideră că un copil este bolnav, părinții (sau persoanele de contact numite de
aceștia) vor fi contactați iar copilul bolnav a fi ținut separat de ceilalți până la sosirea părinților.
• Dacă o sursă medicală determină că un copil are o boală contagioasă sau are păduchi, râie,
impetigo, dermatită sau varicelă, Părintele trebuie să informeze Gradinita în interval de 24 de ore si
sa furnizeze un document medical care sa ateste diagnosticul.
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Ceilalți părinți din grupa copilului bolnav vor fi informați în aceeași zi. Informarea va fi va fi trimisa pe
email fiecărui Părinte.
Autoritățile competente vor fi informate cu privire la existența bolilor contagioase, respectand
legislatia in vigoare.
• În cazul unei urgențe majore, un membru al personalului va rămâne lângă copil și altul va suna la
112. Părintele sau persoanele desemnate de aceștia vor fi înștiințate imediat ce copilul va primi
asistență medicală.
Transportul la spital se va face de către echipaje specializate sau de către părintele copilului.
• Toate accidentele ce implică copiii vor fi înregistrate, incluzând persoanele implicate, data și locul,
tipul accidentului, acțiunile întreprinse și cui i-a fost raportat accidentul.
• Anual se va face o analiză și o revizuire a accidentelor și procedurilor care vor putea fi modificate în
funcție de constatările acestor analize.
Excluderea din colectivitate a unui copil bolnav: Reglementările prevăd excluderea unui copil
bolnav sau în situația de a fi contagios, fapt atestat de un cadru medical, sau a unui copil aflat în
situația de a pune în pericol sănătatea celorlalți. În practică, aplicăm următoarele reguli extrase din
legile și reglementările în vigoare emise de autoritățile competente:
Orice copil aflat în una din situațiile următoare va fi exclus din colectivitate:
Varicela
Până în momentul în care pustulele s-au uscat și nici o nouă pustulă nu a aparut în
ultimele 24 de ore; în general după 6 zile de la apariția erupției.
Conjunctivita Cel puțin 24 de ore după începerea tratamentului, când secreții purulente sunt
prezente sau când cadrul medical consultat consideră că nu s-a vindecat afecțiunea.
Diaree
Până când afecțiunea încetează sau un cadru medical stabilește că nu este
contagioasă. Diareea este considerată ca fiind un număr anormal de mare de scaune moi, apoase, cu
sânge sau mucus.
Stomatita
Până la vindecare sau până când un cadru medical își dă acordul pentru revenirea
copilului în colectivitate.
Febra
Temperatura axilară: 38 grade C sau mai mare; temperatura orală: 38 grade C sau
mai mare, acompaniată de schimbări în comportament sau alte semne de boală. Temperatura va fi
măsurată înainte de administrarea medicatiei.
Impetigo

24h după începerea tratamentului cu antibiotice iar pustulele încep să se usuce.

Păduchi
apar păduchi.

Până când tratamentul este repetat de cel putin 3 ori, în trei zile diferite, și nu mai

Erupții cutanate
Până în momentul în care un cadru medical stabilește că erupția nu se
datorează unor boli contagioase
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Infectii respiratorii
Până când copilul nu mai are febră iar starea lui este suficient de bună
pentru a participa la activitățile curente. Copiii cu infecții usoare, care pot participa la activitățile
obișnuite nu vor fi excluși.
Dermatita

24h de la inceperea tratamentului

Scabie

24h de la inceperea tratamentului

Simptome ale unei posibile boli serioase
Oboseală, tuse, iritabilitate, plâns persistent,
repirație dificilă, respirație șuierătoare, sau alte simptome neobișnuite; va fi evaluat de medic pentru
a determina cauzele
Infectie cu streptococ
cel putin 24h.

24h de la începerea tratamentului cu antibiotic și copilul nu prezintă febră

Varsaturi

Până varsaturile încetează (definit ca 2 sau mai multe episoade în 24h).

Copiii care nu pot participa la activitățile zilnice în mod confortabil, inclusiv la activitățile în exterior
Copiii care necesită mai multă îngrijire decât poate oferi personalul, chiar dacă nu îi pune în pericol
pe ceilalți copii.
În cazul în care un copil care frecventează Gradinita este diagnosticat ca fiind contagios, vom informa
părinții tuturor copiilor expuși îmbolnăvirii, în interval de 24h. În același timp, părinții ai căror copii
au fost diagnosticați cu o boală contagioasă trebuie să informeze Gradinita în interval de 24h despre
acest fapt. Parintele copilului bolnav trebuie sa prezinte un certificat medical care se ateste
diagnosticul.
Administrarea de medicamente:
Medicamentele vor fi administrate numai pe baza unei rețete sau la sfatul părintelui. Înștiințați
profesorii cu privire la medicația administrată acasă. Personalul vă va informa dacă apar efecte
secundare. Vă rugăm să completați Formularul pentru Administrarea de Medicamente. O copie în
alb trebuie păstrată și completată înainte de aducerea copilului la Gradinita. Medicamentele pe bază
de rețetă vor fi administrate numai în conformitate cu sfatul medicului.
Medicamentul trebuie adus în ambalajul original iar rețeta trebuie să fie valabilă. Această procedură
include și suplimentele alimentare.
Medicamentele expirate nu vor fi administrate.
Copiii cu nevoi speciale
Părinții sunt obligați să informeze personalul dacă un copil prezintă nevoi medicale speciale, sau are
alergii, pentru a-i putea oferi îngrijire adecvată.
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Primul Ajutor
• Personalul va fi pregătit pentru a evita rănirile, arsurile și accidentele rutiere
• Gradinita va avea un set de prim ajutor ce va conține bandaje sterile, foarfeci, pungă pentru
gheață, termometru, leocoplast, manualul de prim ajutor. Un astfel de set va fi luat în cazul
deplasărilor în afara Gradinitei.

Politici și Proceduri privind Siguranța
• Pentru a evita ranirile, personalul va menține holurile și locurile de trecere curate, fara obiecte
care pot provoca impiedicarea și caderea copiilor. Încăperile vor fi iluminate. Foarfecele pentru
adulti nu vor fi la îndemana copiilor. Echipamentul de joaca va fi folosit în mod corespunzator varstei
copilului. Copiilor li se vor explica aceste reguli.
• Pentru a evita arsurile, sursele de căldură vor fi ținute departe de copii, nu for fi folosite produse
inflamabile, iar fumatul este interzis în Gradinita.
• Pentru a evita otrăvirea, nu vor fi admise plante otrăvitoare sau produse de acest tip în locuri
accesibile copiilor.
• Pentru a evita sufocarea, obiecte mici sau ascuțite care pot fi înghițite de copii nu se for afla la
indemana copiilor. Personalul va avea grijă ca fiecare copil să primească mâncare în acord cu vârsta
lui.
Supravegherea în cadrul Gradinitei
Ușile vor fi închise pentru ca copiii să nu poată ieși nesupravegheați.
În timpul zilei, ușile către bucătărie, baia adulților, hol, vor fi ținute închise pentru a-i opri pe copii să
intre în zonele care nu le sunt destinate. Copiii vor fi instruiți să se deplaseze în linie și cu grijă prin
zonele de trecere. Părinții trebuie să-și aducă copiii în interior și să-i însoțească la plecare. Prezența
va fi facută în fiecare zi.
Copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați în nici o zonă din Gradinita. Mersul la toaletă se va face cu
schimbul, copiii mergând în grup. Aceste reguli se aplică atât în cazul copiilor care merg la toaletă cât
și celor ce au scutece.
Plimbările în apropierea Gradinitei
Se va păstra un raport de un profesor la 5 copii. Preșcolarii vor fi instruiți să meargă în linie, ținânduse de mâini. Plimbările vor fi limitate la imediata apropiere a Gradinitei.
Excursiile
Raportul personal / copiii fi menținut respectand legislatia in vigoare. Voluntarii și părinții care
participa nu vor fi lăsați singuri cu copiii. Personalul va însoți copiii la baie. Voluntarii vor fi verificați
înainte de a fi acceptați să însoțeasca copiii din Gradinita.
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Prevenirea incendiilor
Simulări vor avea loc periodic, respectand legislatia. Simulările vor avea în vedere identificarea căilor
de evacuare și repetarea procedurilor de salvare. Numărul de telefon de la Pompieri va fi afișat și
personalul va avea responsabilitatea de a se asigura că toți copiii din Gradinita au fost evacuați.
Personalul va fi instruit cu privire la locația și folosirea stingătoarelor și despre cum să izoleze o arie
afectată de foc. Personalul va fi instruit periodic cu privire la prevenirea incendiilor și cu privire la
procedurile de evacuare.
Disparitia unui copil
În cazul dispariției unui copil, următoarele proceduri vor fi urmate:
1) se va căuta în clădire;
2) Se va suna la 112;
3) părintele sau persoanele de contact vor fi sunate.
Procedura în cazul în care o persoană neautorizată, aflată în incapacitate sau suspectă de abuz ia
un copil de la Gradinita
Dacă personalul nu cunoaște persoana venită să ia un copil, lista persoanelor autorizate va fi
consultată. Copiii nu vor fi încredințați persoanelor neautorizate.
Nici un copil nu va fi incredințat unei persoane aflate în incapacitate sau suspecte de a abuza un
copil. Personalul va suna la 112 și va reține copilul în Gradinita până autoritățile competente vor lua
copilul.
Dacă un copil nu este luat până la ora închiderii, personalul va suna părintele sau persoana
desemnată de acesta și va rămâne cu copilul în Gradinita timp de 30 de minute. Dacă părinții sau
persoanele de contact nu pot fi găsite, va fi sunată Poliția și vor fi urmate instructiunile primite. O
notiță și un număr de telefon vor fi lăsate la intrarea Gradinitei pentru Părinți. Personalul nu va
transporta copilul acasă.
Situații medicale de urgență
În cazul unei urgențe medicale, personalul va suna la 112 pentru a obține ajutor.
Procedura de înregistrare a accidentelor, rănirilor și altor incidente ce implică copiii înscriși în
Gradinita
O înregistrare a accidentelor, rănirilor și altor incidente va fi păstrată la Gradinita și va include
numele și vârsta persoanelor implicate, data incidentului, tipul rănirii, acțiunile întreprinse, cui i s-a
raportat incidentul.
Directorul va raporta autorităților competente în decurs de 24h:
1) orice rănire a unui copil aflat în grija Gradinitei dacă necesită tratament specializat sau
folosirea serviciilor medicale de urgență;
2) incendiile care au avut loc în timpul funcționării dacă au necesitat intervenția Pompierilor.
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Mâncarea care nu a fost preparată de Gradinita
Hrana oferită respectă nevoile zilnice ale copiilor. Personalul va sta cu copiii în timpul meselor.
Procedurile de preparare a hranei și de curatenie respectă legislația în vigoare. Gradinita va păstra la
rece produsele lactate și alte produse persabile, indiferent dacă sunt oferite de Gradinita sau de
către părinți. Mesele și tăvile sunt spălate cu apă și detergent înainte și după fiecare masă.
Gradinita va respecta nevoile alimentare speciale indicate de către un cadru medical sau de către
Părinți și va servi alimente special preparate de către Părinți și care nu fac parte din meniu. Gradinita
va menține o evidență scrisă în acest caz în dosarul fiecărui copil. Personalul implicat în ingrijirea
copiilor cu nevoi alimentare speciale va fi informat despre acestea. Informațiile cu privire la alergiile
alimentare ale copiilor vor fi afișate în zona de preparare a hranei. Personalul care îngrijește copiii va
fi informat despre alergiile alimentare ale acestora.
Gradinita oferă apă potabilă. Apa potabilă este oferită frecvent copiilor pe tot parcursul funcționării
Gradinitei.
Mâncarea adusă de acasă
Procedurile sunt în concordanță cu regulamentele în vigoare. Dacă hrana adusă de acasă este
împarțită cu ceilalți copii (de exemplu, în cazul aniversărilor) trebuie să fie produsă și impachetată
respectând regulile de comerț.
Procedurile privind schimbarea scutecelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradinita admite atât scutece textile cât și scutece de unică folosință
Schimbarea se face în zona special amenajată
Se separă de zona de preparare și servire a mesei
Va exista o suprafață moale neabsorbantă
Scutecele folosite vor fi aruncate
Mâinile se vor spăla cu apă și săpun
Nu sunt amise suzete, biberoane, mancare, tetine în zona de schimbare a scutecelor. Zona
este curățată și dezinfectată după fiecare folosință
Echipamentul va fi asamblat înainte de schimbarea scutecelor
Mănuși de unică folosință sunt disponibile
Săpunul și șervețele de hârtie sunt disponibile
Produse de îngrijire a pielii sunt disponibile dar nu la îndemana copiilor
Pentru a preveni transmiterea unor boli, hainele murdare sunt trimise părinților în pungi de
plastic ținute departe de copii. Hainele murdare de sânge, urină etc nu vor fi clătite.
Coșurile de gunoi vor avea saci de plastic și capace. Copiii nu vor avea acces la coșurile de
gunoi. Coșurile de gunoi se golesc de câte ori sunt pline, cel puțin o dată pe zi. Sunt
curățate și dezinfectate zilnic.

Produse de curățenie
1) servete de hârtie
2) soluție de curățat - apă și săpun
3) dezinfectant.
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Regulile de Comportament
Gradinita nostru menține proceduri privind comportamentul ce includ modele pozitive de
comportament acceptabil, sunt adaptate nivelului de dezvoltare a copiilor, sunt destinate să
îndepărteze copiii și grupurile din care fac parte de aspectele negative și să-i direcționeze către
activități constructive în scopul reducerii conflictelor, protejării siguranței copiilor și personalului și
să furnizele răspunsuri imediate în cazul comportamentelor inadecvate. Este important pentru
copii să învețe regulile de integrare în grup precum și care sunt comportamentele așteptate din
partea lor, precum și faptul că ei trebuie să aibă așteptări de la ceilalți. Aceasta este baza înțelegerii
faptului că toți suntem egali. Dacă un comportament este considerat inadecvat în cazul unui copil,
aceleași lucruri trebuie să se aplice și pentru un adult.
Scopul nostru în ghidarea comportamentului copiilor este:
•
•
•
•
•

Dezvoltarea auto-disciplinei
Dezvoltarea încrederii în sine
Dezvoltarea stimei de sine și a respectului față de moștenirea culturală
Considerația pentru drepturile celorlalti și aprecierea diversitatii
Interacțiune sigură ș i î n termeni potriviți cu ceilalți și cu mediul

Modalitățile considerate acceptabile pentru a încuraja cooperarea în cadrul Gradinitei includ:
• cunoașterea nevoilor și intereselor fiecărui copil, în funcție de vârstă și stadiul de dezvoltare
• stabilirea de limite rezonabile în ceea ce privește siguranța fiecărui copil, cu respectarea
drepturilor celorlalți
• ghidarea copiilor în a se integra în rutina stabilită
• încurajarea implicării copiilor pentru a se simți în siguranță în cadrul grupului
• încurajările adresate copiilor care vor fi ghidați către ceea ce pot sa facă și nu către ceea ce
nu li se permite
• ascultarea copiilor, încercarea de a găsi sursa comportamentului inacceptabil și încurajarea
exprimării sănătoase și acceptabile a sentimentelor
• folosirea de tehnici pozitive de îndrumare și ghidare a atenției și redirecționarea către
activități pozitive
• oferirea de alternative când acest lucru este posibil
• anunțarea din timp a schimbărilor în activitatea curentă. Personalul nu va lovi, certa,
amenința sau pune copiii în situații umilitoare.
• oferirea de activități, materiale și experiențe de învățare care vor încuraja independența și
încrederea în sine a fiecărui copil.
Separarea ca mijloc de corecție: copilul poate fi separat temporar de grup dacă alte metode de
îndreptare a comportamantului se dovedesc ineficiente iar comportamentul copilului amenință
starea de bine a celorlalți copii sau a personalului. Dacă se impune separarea de grup, copilul va
rămâne într-o zonă deschisă din care va putea să-i vadă și să-i audă pe ceilalți. Durata separării va
depinde de vârstă și dezvoltarea copilului și nu va depăși 10 minute. Separarea va fi scurtată în cazul
în care copilul s-a oprit sau a fost adus sub control. Personalul va rămâne cu copilul pe durata
separării, oferindu-i încurajare acestuia.
Pedepsele fizice nu sunt admise.
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Copiii nu vor fi pedepsiți pentru greșeli privind mersul la toaletă.
Comportament inadmisibil persistent: Gradinita urmărește oferirea unui mediu sigur și productiv
pentru dezvoltarea copiilor și va reacționa în cazul în care copiii au un comportament persistent
neadecvat astfel încât amenință siguranța celorlați copii și implică întreruperea activității educative.
Astfel de comportamente includ mușcarea, zgârierea, lovirea, împingerea, aruncarea de obiecte,
folosirea jucăriilor și a altor obiecte ca arme, lupta, lipsa de respect la adresa personalului, folosirea
de cuvinte urâte etc...
Comportamentul persistent este definit ca 3 episoade într-o zi sau 5 într-o săptămână și care
persista mai mult de o săptămână. Incidentele vor fi înregistrate în scris. Părinții vor primi înstiințări
scrise. După prima săptămână, copiii vor fi trimiși acasă. Copilul va fi reprimit numai după ce va avea
loc o întâlnire cu părinții și se va pune în aplicare un plan având ca scop modificarea
comportamentului. Părinții, personalul Gradinitei și alte persoane specializate vor conlucra la
realizarea acestui plan. Dacă, dupa 2 săptămâni, comportamentul nu este corectat sau îmbunătățit,
și continuă să împiedice Gradinita să ofere educație de calitate celorlalți copii, Gradinita poate emite
o notificare de excludere a copilului. Dacă este posibil, Gradinita va oferi o notificare cu 2 săptămâni
în avans dar își rezervă dreptul de a retrage locul imediat sau într-un timp mai scurt dacă acest lucru
este considerat necesar.
Exprimarea nemultumirii părinților
Procedura este urmatoarea: Gradinita îi încurajează pe Părinți să vorbească cu profesorul de la clasă
în cazul în care nemulțumirile privesc situația din clasă. Totuși, părinții îl pot contacta și pe Director
pentru a discuta problemele apărute. Părintele își poate exprima nemulțumirea în scris sau oral.
Pentru probleme mai puțin serioase, profesorii sau Directorul vor lua imediat măsuri pentru a găsi
soluții și urmărirea situației se va face în următoarea săptămână pentru a afla dacă părintele este
multumit.
Pentru probleme mai serioase, se va trimite părintelui un răspuns scris în 48 de ore, de către
Director, prin care se va detalia plângerea și se va propune un plan.
După 30 de zile, Directorul va trimite o scrisoare care va prezenta pașii făcuți, schimbul de informații
și dacă situația s-a rezolvat în sensul cerut de părinte. Dacă situația nu s-a rezolvat, procesul se va
relua și soluții alternative vor fi propuse până cand plângerea va fi soluționată.
În dosarul copilului vor fi păstrate copii ale acestor documente.
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Costuri
Instiintarile de plata vor fi emise si trimise catre Parinti in data de 15 a fiecarei luni, pentru luna in
curs, si vor cuprinde urmatoarele costuri:
Contributia + Cheltuielile cu masa + Activitatile optionale + Activitatile extra-curriculare
Contributia lunara pentru perioada 1 septembrie 2016 – 30 iunie 2018 se va calcula astfel:
Zile full-time (7:00-19:00) x 55lei + Zile half-time (7:00-13:00) x 37lei + Absente x 30lei
Exceptie fac lunile in care copilul nu inregistreaza nicio prezenta, in care caz contributia este 0lei.
Zilele libere legal sunt considerate absente.
Se aplica urmatoarele reduceri:
- 100lei / luna pentru fiecare copil in cazul fratilor care frecventeaza gradinita;
- 100lei / luna pentru copilul care aduce in gradinita un alt copil (vecini, prieteni, verisori,
cunostinte, etc…);
- 5% pentru plata unui trimestru in avans (3 luni)
- 7% pentru plata unui semestru platit in avans (6 luni)
- 10% pentru plata intregului an scolar platit in avans (12 luni)
Masa se adauga la contributie, doar pentru zilele in care copilul este prezent. Parintii au posibilittea
de a alege una din variantele urmatoare:
VARIANTA 1:
Mic dejun & Gustarea de fructe (MD + GF) = 3lei/zi (pentru programul 7:00-12:00)
VARIANTA 2:
Mic dejun & Gustarea de fructe & Pranz (MD + GF + P) = 9lei/zi (pentru programul 7:00-13:00)
VARIANTA 3:
Mic dejun & Gustarea de fructe & Pranz & Gustare dupa-amiaza (MD+GF+P+GDA) = 11lei (pentru
programul 7:00-19:00)
Activitatile optionale vor fi alese de parinti si comunicate gradinitei. Atat timp cât copilul este înscris
la un anumit program opțional, acesta se plătește indiferent de numărul de prezențe dintr-o lună.
Retragerea de la o activitate opțională se poate face în scris numai înainte de data de 1 a oricărei
luni.
Data scadentă a facturii este ULTIMA ZI LUCRĂTOARE a lunii sau o data specificata pe instiintarea de
plata emisa catre parinti in data de 15 ale lunii in curs. Neplata in termen de 15 zile calendaristice
dupa sfarsitul lunii pentru care instiintarea a fost emisa are ca efect retragerea locului copilului
incepand cu data de 16 ale lunii urmatoare, fara notificare prealabila.
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Modalități de plată:
•
•

Cash la gradiniță
Prin virament bancar sau depunând suma direct în cont, folosind următoarele coordonate
bancare:
Asociatia MY FIRST ENGLISH ADVENTURE
Sediu: Otopeni, str. Oituz nr. 53F, IF,
CIF 29147116,
Banca: BRD-GSG Sucursala Otopeni,
IBAN RO86BRDE445SV80528804450.

Aceste Termene și Conditii reprezintă totalitatea acordului și întelegerii între Părinți și Gradinita. Orice
alte acorduri și întelegeri, garanții, condiții, termene, scrise sau orale, explicite sau implicite sunt în
întregime excluse. Ne rezervăm dreptul de a amenda / actualiza aceste Termene și Conditii cu două
luni în avans notificare.

Semnat astăzi ________________ în două exemplare originale, unul pentru fiecare parte.

My First English Adventure

Părinte

Monica Pirvu, Administrator

(Nume in clar) _____________________

(Semnatura)___________________

(Semnatura) ______________________
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