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 este mare, la fel cum mare este
și responsabilitatea pentru crearea celor mai bune condiții de desfășurarea a activității în această
perioadă epidemiologică specială.
În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, am stabilit următorul program:

PROGRAM DE INTRARE ȘI IEȘIRE A COPIILOR DIN GRĂDINIȚĂ
INTRARE:
GRUPA MARE
– 7,30 – 7,45
GRUPA COMBINATĂ MAGHIARĂ – 7,30 – 7,45
GRUPA MIJLOCIE
– 7,45 – 8,10
GRUPA MICĂ
- 8,10 – 8,30
IEȘIRE:
GRUPA MICĂ:
-15,45 – 16,10
GRUPA MIJLOCIE
- 16,10 – 16,30
GRUPA MARE
- 16,30 – 17,00
GRUPA COMBINATĂ MAGHIARĂ -16,30 – 17,00.
Vă amintim că dumneavoastră veți aduce copiii până la poarta grădiniței iar de acolo
vor fi preluați de către noi – educatoare, îngrijitoare, director...
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.
Pentru intrarea în colectivitate vă rugăm să aduceți :
Pijamaua copilului și un săculeț în care va fi păstrată ( nu în pungă );
Copiii vor fi îmbrăcați de acasă noi urmând să le schimbăm doar încălțămintea;
SĂ NU UITAȚI ȘORȚULEȚUL DE GRĂDINIȚĂ;
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!!!
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Pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să luați copiii acasă după masa de prânz, este
posibil în intervalul orar 12,45 – 13,00 cu rugămintea de a ne comunica în prealabil și să
procedați ca atare.
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și
aprecierea stării de sănătatea a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea
preșcolarului la grădiniță.
Nu se vor prezenta la grădiniță copiii cu temperatura mai mare de 37,3 C și/sau
simptomatologie specifică cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături,
rinoree).
Părinții au obligația să anunțe unbitatea de învățământ cu privire la absența preșcolarului
în următoarele situații:
Preșcolarul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV 2;
Preșcolarul a fost diagnosticat cu SARS-Cov 2;
Preșcolarul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV 2 și se
află în carantină.
Preșcolarii care fac parte dintr-un grup cu risc (boli cronice, inflamatorii, dizabilități) se
vor prezenta la grădiniță cu avizul și recomandările specifice din partea medicului curant și
acordul scris al părinților.
Accesul persoanelor care nu au calitatea de preșcolar sau angajat al unității de învățământ
este interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii
unității de învățământ.
În cazul preșcolarilor cu CES persoana care însoțește preșcolarul are nevoie de aprobarea
conducerii unității.

Avem convingerea că această perioadă nu va fi ușoară, că unora dintre dumneavoastră acest
program nu vă vine mănușă dar vă rugăm să vă străduiți să îl respectați și să înțelegeți că este
dictat de cadrul legislativ în vigoare.
Așa cum noi avem încredere în dumneavoastră, vă rugăm să aveți și dumneavoastră
încredere în noi că vom face totul pentru a putea răzbi, împreună, prin această perioadă inedită.

Colectivul Grădiniței cu P.P. ”Dumbrava Minunată” în numele căruia semnează
Director, prof. Camelia Drăghici
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