
SUPRAFAŢA GRĂDINIŢEI: 

 

PERICEI:   557  mp + 65,4 mp 

BĂDĂCIN: 160  mp 

 Clădirea grădiniţei noastre arată esthetic, 

complet renovată, modernizată, cu încălzire central pe 

lemne, dotată cu instalaţie solară de încălzire a apei 

menajere (inaugurată pe 11 sept. 2011). 

Dispune de : - 7 săli de grupă; 

  -1 CDI; 

  -2 dormitoare; 

  -1 sală de mese; 

  -1 oficiu alimentar; 

  -1 birou administrative 

  -1 cămară 

  -1 grup sanitar pt. copii cu:12 WC-uri, 

3 pişoare,7 chiuvete,2 uscătoare electrice pt. 

mâini,cabină duş ,spălătorie. 

-baie adulţi cu toaletă şi chiuvetă. 

 

DOTAREA GRĂDINIŢEI: 

-mobilier nou, specific preşcolarilor(măsuţe, scăunele, 

pătuţuri, dulapuri, etajere); 

-TV color, legate la cablu, în 5 săli de grupă; 

-calculatoare, legate la internet, în toate sălile de grupă; 

-cabinet CDI,dotat cu: 

 -4 calculatoare; 

 -1 imprimantă; 

 -1 copiator Xerox; 

 -1 TV color; 

 -1 video; 

 -1 home-cinema; 

 -1 ecran proiecţie; 

 -un  

 -1 instalaţie sonorizare; 

 -1 cameră video; 

 -1 aparat foto; 

 -1 spaţiu pt. teatru de păpuşi; 

 - 1 spaţiu pt. consiliere psihopedagogică şi 

logopedică; 

 -cărţi cu poveşi şi cărţi de specialitate pentru 

copii, educatoare, părinţi 

-două spaţii pentru joacă şi educaţie fizică  dotate cu 

aparate estetice, modern, ecologice- 4 tobogane, 3 nisipar 

cu seturi adecvate de joacă, 2 complexe de joacă, 18 

leagăne, 1 balansoar, o căţărătoare, 2 balansoare a două 

locuri. 

 

SCURT ISTORIC 

 

 

ANUL ÎNFIINŢĂRII: 1957 

 Din anul şcolar 2005-2006, funcţionează cu 7 

grupe, din care două la secţia română şi 5 la secţia 

maghiară.Tot din acelaşi an şcolar, la cererea părinţilor, o 

grupă de la secţia română şi 4 de la secţia maghiară, s-au 

transformat în grupe cu program prelungit. 

 Din anul şcolar 2007-2008, unitatea a căpătat 

personalitate juridică, cele două grupe de la Grădiniţa cu 

Program Normal Bădăcin devenind structură a unităţii. 

 Activitatea educativă desfăşurată în grădiniţa 

noastră se caracterizează prin professionalism, coeziune, 

receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea celor 

implicaţi în procesul de educaţie.: 14 educatoare, 1 

consilier psihopdagog, 1 administrator financiar şi 7 

personal de îngrijire. 

 Educatoarele din grădiniţa noastră sunt toate 

calificate, 11 au studii superioare de licenţă, două 

urmează cursurile unei facultăţi în domeniul 

învăţământului preşcolar, iar una este înscrisă la master. 

 După grade didactice: 

-3 educatoare -  gradul didactic I; 

-7 ducatoare – gradul didactic II; 

-3 educatoare -  gradul definitiv; 

-o educatoare debutantă. 

 Educatoarele au acceptat obiectivele de reform 

pentru educaţia la vârste timpurii şi s-au adaptat cu 

uşurinţă acestora, aducând schimbări majore în modul de 

a acţiona al copilului şi de participare la procesul 

educaţional al părinţilor copiilor. 

 

 

FORMA DE PROPRIETATE: 100%  DE STAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA GRĂDINIŢEI: 

PERICEI, str.Bisericii nr. 417 

Jud. Sălaj 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

GRĂDINIŢA 

CU 

PROGRAM PRELUNGIT NR.1 

PERICEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA GRĂDINIŢEI: 

 
„ Grădiniţa cu Program Prelungit Pericei, ca instituţie 

de bază în formarea personalităţii umane, va avea 

porţile deshise pentru toţi copiii de vârstă preşcolară, în 

care vom crea un mediu educaţional adecvat pentru o 

stimulare continuă a îvăţării spontane a copilului 

indiferent de apartenenţă socială, etnică sau religioasă, 

pentru introducerea lui în ambianţa culturală a spaţiului 

social căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca 

personalitate autonomă şi conştientă de sine.” 

 
 

 

                    TELEFON/FAX: 0260 – 672802 

E – MAIL : gradinitapericei@yahoo.com 

 
 



 

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE: 

 

GRUPA COMBINATĂ A(secţia română)PERICEI 

Ed. Nedelcu Angela/ Crişan Anca 

1.POVEŞTILE COPILĂRIEI-limbă şi comunicare 

 

GRUPA COMBINATĂ B(secţia română) PERICEI 

Ed.Sojka Daniela 

1.SĂ CRESC MARE ŞI VOINIC-om şi societate 

 

GRUPA MICĂ(secţia maghiară) PERICEI 

Ed.Debre Beata/ Bone Edina 

1.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA MIJLOCIE(secţia maghiară) PERICEI 

Ed.Jozsa Emoke/Gaspar Anna 

1.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA MARE(secţia maghiară) PERICEI 

Ed.Kulcsar Marta/ Bakai Eniko 

1.NE JUCĂM, EXERSĂM, LB. ROMÂNĂ ÎNVĂŢĂM- 

limbă şi comunicare 

2.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA PREGĂTITOARE(secţia maghiară) 

PERICEI 

Ed.Filip Gyongyi-Ana/ Kovacs Emese 

1.NE JUCĂM, EXERSĂM, LB. ROMÂNĂ ÎNVĂŢĂM- 

limbă şi comunicare 

2.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA COMBINATĂ (secţia maghiară) PERICEI 

Ed.Balint Maria 

1.ÎN LUMEA POVEŞTILOR- limbă şi comunicare 

2.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA MARE-PREGĂTIT.(secţia 

română)BĂDĂCIN 

Ed.Man Liana 

1.ÎN LUMEA POVEŞTILOR- limbă şi comunicare 

2.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

GRUPA MICĂ-MIJLOC..(secţia română)BĂDĂCIN 

Ed. Kubelac Florica 

1.ENGLISH FOR KIDS-prof. Soos Annamaria 

 

 

 

 

PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

 

 

1. „Spring day”-internaţional 

2. „Prieteni fără hotare”-internaţional 

3. „CDI”-internaţional 

4. „Să ne cunoaştem tradiţiile şi obiceiurile” 

5. „Zâmbet de copil” 

6. „Mens sana in corpore sano” 

7. „Şi eu am drepturi!” 

8. „Strada nu e loc de joacă!” 

9. „Împreună pentru copiii noştri” 

10. „Copacul prieteniei” 

11. „Caravana prieteniei” 

12. ”Şcolarii,prietenii noştri!” 

13. „Azi preşcolari,mâine şcolari!” 

14. „Sănătoşi,voinici,voioşi” 

15. „Azi preşcolari,mâine şcolari!” 

16. „Ne jucăm,cântăm şi învăţăm!” 

17. „Copilul preşcolar şi educaţia religioasă” 

La toate grupele se desfăşoară parteneriate cu  

părinţii copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

             VIZIUNEA GRĂDINIŢEI: 

 

„PENTRU NOI, DOAR COPILUL CONTEAZĂ!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI DEOSEBITE: 

 

-participarea copiilor la Zilele Periceiului- festivalul Cepei 

  - expoziţii tematice 

  - serbări 

  - depunere de coroane 

-programul PRET 

-programul  PETI 

-programul de educaţie parentală „EDUCAŢI AŞA!” 

-proiectul naţional de educaţie ecologică „ŞCOLI PENTRU 

UN VIITOR VERDE” 

-proiectul internaţional „KALOKAGATHIA” 

-proiectul internaţional „SPRING DAY” 

CONCURSURI: 

-internaţionale: „CU EUROPA LA JOACĂ” 

-naţionale: „PITICOT” 

     „VOINICEL” 

     „SMARTI” 

-judeţene:”PAŞTELE ÎN OCHI DE COPIL” 

  „COPILĂRIE FERICITĂ ÎN DUMBRAVA 

MINUNATĂ” 

  „MÂNDRU CÂNTEC SĂLĂJEAN”-concurs de 

cântece 

  -concurs de poezie la CRASNA 

-zonale:”IGIENIŞTII PRICEPUŢI” 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE: 

 

EXCURSII:JIBOU- Grădina botanică „Vasile Fati” 

      BĂDĂCIN-Casa memorială Iuliu Maniu 

      SICI- „la cules de castane”- în pădure 

      ORADEA- la aniversarea revistei  

„SZIVARVANY” 

Am primit vizitele copiilor de la alte unităţi: 

-Grădiniţa cu P.N. Plopiş 

-Centrul pentru Educaţie Incluzivă Şimleu-Silvaniei 

-Grădiniţa cu P.N. nr. 4 Şimleu-Silvaniei 

 


