
Pregătim generația de mâine 

Nimic nu e mai frumos și mai înălţător pe lume 

decât să ocroteşti un vlăstar firav, să-l educi, 

să-l vezi crescând mare şi să poţi spune:                           

“O parte din viaţa mea există în sufletul lui!” 

 

0232 410 656 

gradinita.sadoveanu@yahoo.com 

www.scsb.ro 

Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13 
Strada Gavriil Musicescu nr. 18, Iași 

VIZIUNEA 

NOASTRĂ 

Grădinița cu Program Normal nr. 13 este o instituție 

de referință din Iași, integrată nevoilor sociale ale 

comunității, unde se realizează pregătirea de astăzi 

pentru viitorul de mâine prin promovarea unui 

învăţământ preşcolar la nivel european, deschis și 

flexibil care urmăreşte urmatoarele aspecte: 

 dezvoltarea individuală a copiilor pe toate 

planurile; 

 crearea unui climat de muncă şi învăţare 

stimulativ şi creativ; 

 garantarea pregătirii pentru adaptarea la 

viaţa şcolară şi apoi la viaţa socială  

CU PROGRAM NORMAL NR. 13 - IAȘI 

GRĂDINIȚA 



ACTIVITĂȚI 
EXTRACURRICULARE 

VALORILE 
NOASTRE 

CALITATE 

PROFESIONALISM 

SPIRIT DE ECHIPĂ 

CREATIVITATE 

RESPONSABILITATE 

IMPLICARE 

EGALITATE DE ȘANSE 

TOLERANȚĂ 

 excursii tematice, vizite, drumeţii 

 celebrarea unor sărbători naţionale prin 

activităţi cu invitaţi, plimbări, concursuri 

 expoziţii pe diverse teme 

 vizionări de spectacole atât în grădiniță cât și 

în afara ei 

ALTE 
INFORMAȚII 

 Instituţia  funcţionează  cu  program: 7.30 – 12.30 

 Grupe existente: o grupă mică, o grupă mijlocie și 

două grupe mari 

 Desfăşurarea  activităţilor  se face conform 

curriculumului naţional în vigoare 

 Activitățile se desfășoară pe domenii experențiale: 

Limba și comunicare, Om și societate, Științe, 

Estetic și creativ, și Psihomotric, urmărind astfel 

formarea copiilor pentru școală și societate 

 Se asigură un act educaţional de calitate, care să 

contribuie la formarea unei personalităţi autonome, 

la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, 

activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la 

regimul activităţii  şcolare şi la orice situaţie din viaţă 

 Se realizează un parteneriat eficient cu părinţii, cu 

implicare activă în educaţia copiilor 

 Se urmărește promovarea toleranţei şi respectului 

reciproc în rândul personalului grădiniţei  şi al 

copiilor 

 Se dorește implicarea comunităţii în activitatea 

din grădiniţă și promovarea 

valorilor locale 


