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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

GRĂDINIȚA SI AFTERSCHOOL SMART STEPS 

AN SCOLAR 2017-2018 
 

I. DETALII GENERALE 

GRĂDINIȚA SMART STEPS  își desfășoară activitatea în baza autorizării de funcționare emisă de Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului prin O.M. Nr. 5850 / 26.09.2012.  

 

II.  PROGRAM  

1. Program scurt  8.00 – 13.30 2. Program lung 8.00 – 18.30  

 Activităţi curriculare (limbă și comunicare, științe, 

dezvoltare fizică, om și societate, estetic și creativ) 

 English Language Activities - 4 zile / saptamana 

 Clubul Micilor Bucatari - o ședința /  pe săptămână 

 Mese (mic dejun, gustare de fructe, masa de prânz) 

 Activităţi curriculare (limbă și comunicare, științe, 

dezvoltare fizică, om și societate, estetic și creativ) 

 English Language Activities - 4 zile / saptamana 

 Gym Class/Aikido/Arta (la alegere) – două ședințe / 

săptămână 

 Clubul Bunelor Maniere – o ședință / săptămână 

 Clubul Micilor Bucatari – o sedinta / saptamana 

 Program de somn şi relaxare 

 Activități recreative  de după-amiază în cadrul grupei sau 

la locul de joacă 

 Mese (mic dejun, gustare de fructe, masa de prânz, 

gustare de după-amiază) 
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AFTERSCHOOL : 12.00 – 18.30 

 Preluarea copiilor de la scoala, cu microbuz specializat (transport copii) 

 Masa de pranz si gustarea de dupa-amiaza 

 Program de relaxare (lectura, jocuri de masa si de socializare) 

 Suport pentru efectuarea temelor, cu invatatoare  

 English Language Activities – de doua ori pe saptamana  

 Jocuri distractive in aer liber 

 

 

3. TARIFE SI REDUCERI : 

1. Program scurt : 1100 lei; 200 lei/semestru taxa materiale educative 
                 
      2. Program lung : 1400 lei; 200 lei/semestru taxa materiale educative 
 
      3. Afterschool : 1100 lei 
 

*La aceste tarife se aplică reduceri pentru: 
-  plata integrală a taxei de școlarizare (an școlar = 10 luni), în cuantum de 10%. 
-  reducere aplicată celui de-al doilea și al treilea copil din aceeași familie, respectiv 5% si 15%. 
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4. ALTE CURSURI EXTRACURRICULARE 
1. AMADEUS IQ – Cursuri de antrenament intelectual și dezvoltare personală - 125 lei/4 ședințe 
2. Muzica vocala – 20 lei / sedinta 
3. Aikido, dans si arta, in afara sedintelor incluse in taxa – 20 lei/sedinta 

 
5. ORGANIZAREA GRUPEI 

 Colectivul de copii va fi coordonat de 1-2 cadre didactice care vor organiza și susține atât activitățile în limba română, cât și  

în limba engleză; 

 Copiii beneficiază zilnic de prezenţa  unei asistente medicale care supraveghează starea de sănătate a copiilor și igienă a 
grădiniței, acordând totodată copiilor și suport în parcurgerea rutinelor (masă, toaletă, îmbrăcat/dezbrăcat);  

 Departamentul medical funcționează și cu  medic pediatru, o dată pe săptămână .  
     

                                    
6. COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

 Raport saptamanal de activitati – cuprinde activitățile desfășurate pe parcursul unei săptămâni și este trimis la sfarsit de 
saptamana către parinți. 

 Consiliere individuala – întâlniri individuale, prin care se oferă feedback despre evoluția copilului. 

 Întâlniri administrative - de două ori pe an 

 Corespondență prin e-mail – permanent  

 Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp 
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7. DIVERSE 

 În completarea demersului educaţional, la Grădinița SMART STEPS se vor organiza  activităţile tematice care întregesc oferta 

curriculară (vizionarea de spectacole de teatru, circ, excursii..); costul acestora este achitat separat, independent de taxa scolara 

 Pe parcursul întregului an școlar sunt organizate activităţi la care părinţii participă alături de copii, sau activităţi desfăşurate la nivelul 

grupei cu ocazia unor sărbători (Sarbatoarea Toamnei, 1 Decembrie, Crăciunul, Paștele etc.). 

 

Pentru mai multe informatii, va invitam sa accesati site-ul si adresa de facebook (https://www.facebook.com/GradinitaSmartSteps, 

http://www.gradinitasmartsteps.ro)  sau sa ne contactati la Tel: 031 438 12 49; 0733 965 133 si la adresa de email: 

office@gradinitasmartsteps.ro. 

 

https://www.facebook.com/GradinitaSmartSteps
http://www.gradinitasmartsteps.ro/
mailto:office@gradinitasmartsteps.ro

