GRĂDINIŢA CU P. P. DUMBRAVA MINUNATĂ
Str.Gr. Alexandrescu nr. 47,Cluj Napoca
Tel: 0264562088, Fax: 0372871502
Email: gradinita66cluj@yahoo.com
Web: www. http://dumbravaminunatacj.ro
STIMAȚI PĂRINȚI,
Bucuria apropiatei revederi cu dumneavoastră și copiii, precum și întâlnirea cu copiii noi,
este mare, la fel cum mare este și responsabilitatea creării unui mediu educațional stimulativ,
atractiv și securizant, a condițiilor igienico-sanitare menite să prevină și să combată eventualele
îmbolnăviri pentru menținerea stării de sănătate a copiilor.
Vă comunică că toți copiii ale căror dosare au fost depuse la unitatea noastră, SUNT
ADMIȘI!
Anul școlar 2022 – 2023 va începe luni, 5 septembrie 2022.
Programul de funcționare al grădiniței este 6.00 – 17.00 drept pentru care primirea
și preluarea copiilor se va realiza astfel:
Primirea copiilor se va face între 6.15 – 7.50;
Copiii care pleacă acasă după masa de prânz (nu rămân la somn) vor putea fi
preluați la ora 13.00.
Copiii care rămân la somn vor pleca acasă în intervalul orar 16.00 – 17.00
Reparizarea copiilor în grupe se va realiza până cel târziu în 01.09.2022 iar listele vor fi
afișate la avizierul unității (intrarea principală).
Pentru intrarea în colectivitate vă rugăm să aduceți :
Pijamaua copilului și un săculeț în care va fi păstrată ( nu în pungă );
Îmbrăcăminte și încălțăminte pentru interior;
Șorțuleț pentru grădiniță (albastru deschis, le găsiți la magazinele de confecții copii)
Pentru copiii de grupă mică, în alt săculeț, care se va păstra în dulapul de pe hol, veți
pune și schimburi, pentru eventuale situații neprevăzute;
PE TOATE OBIECTELE PERSONALE ALE COPIILOR VĂ RUGĂM SĂ SCRIEȚI
NUMELE ÎNTREG AL COPILULUI!!!
Nu vor fi aduși la grădiniță copiii care nu au o stare de sănătate bună, tușesc, au rinoree/secreții,
febră sau starea generală alterată.

În funcție de poziționarea sălii de grupă în clădire, căile de acces vor fi folosite astfel:
Poarta principală (vis a vis de bloc) grupele: URSULEȚI, IEPURAȘI, PITICI, MOKUS;
ALBINUȚE, STELUȚE, MARGARETE ȘI FLORICELE;
Poarta de pe Grigore Alexandrescu (cea care are și acces auto): MĂMĂRUȚE ȘI
CIUPERCUȚE;
Poarta de pe Aleea Gârbău: LICURICI, RĂȚUȘTE, FLUTURAȘI ȘI ȘTRUMFI.
Vă așteptăm cu drag și cu convingerea că vom face cea mai bună echipă care va realiza o
educație armonioasă și de calitate a copiilor Dumneavostră!
Colectivul Grădiniței cu P.P. ”Dumbrava Minunată” în numele căruia semnează Director,
prof. Camelia Drăghici

