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Notă: 

Unitatea de învăţământ, Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 Onești se organizează 

şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de 

organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern. 

❖ Tot personalul unităţii de învăţământ (didactic, nedidactic şi didactic-auxiliar) are obligaţia 

să-şi însuşească şi să respecte prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu 

completările şi modificările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N nr. 4183/ 2022, prevederile 

Legii nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu completarile si 

modificarile ulterioare, prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 6134/2016, privind interzicerea 

segregării şcolare în unitățile de învățământ preuniversitar, prevederile Legii nr. 

221/18.11.2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, 

prevederile O.M.E.C. nr. 4343/2020 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor din Legea Educației Naționale, privind violența psihologică - 

bullying, precum şi prezentul Regulament de organizare și funcționare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I 

Cadrul de reglementare 

Art.1 Prezentul regulament este constituit conform prevederilor Constituţiei României, art. 21 alin. (1), 

art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) şi (2) şi art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

185/2013, cu modificările O.M.E.N.C.S. nr. 5447/2020 , precum si in concordanță cu prevederile Legii 

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările 

ulterioare, prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 6134/2016, privind interzicerea segregării școlare în unitățile 

de învățământ preuniversitar, prevederile Legii nr. 221/18.11.2019 pentru modificarea și completarea 

Legii Educației Naționale Nr. 1/2011 și pe cele ale O.M.E.N. Nr. 3141/2019 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională și 

prevederile O.M.E.C. nr. 4343/2020 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor din Legea Educatiei Nationale, privind violența psihologică - bullying. 

Organizarea unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Reţeaua şcolară 

Art.2 Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 Onești face parte din reţeaua şcolară naţională, care se 

constituie în conformitate cu prevederile legale. 

Art.3 În sistemul naţional de învăţământ, Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 Onești este structură 

a Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

CAPITOLUL II 

Organizarea programului şcolar 

Art.4 Anul şcolar 2022-2023 începe la 1 septembrie 2022 şi se încheie la 31 august 2023. 

Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 

evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art.5 În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile 

şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. 

Art.6 Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

 la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la 

nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general al ISJ Bacău, respectiv cu 

aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, ca urmare a 

hotărârii comitetului ISJ pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă, după caz.



 

 

 

Art.7 Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare, prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Art.8 În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri 

specifice, în vederea continuării procesului educaţional. 

Art.9 Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor în unităţile de 

învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.10 În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia- cadru de 

organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

Art.11 În anul școlar 2022-2023, Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 Onești va funcţiona în 

intervalul orar 8.00-17.30, oferind următoarele tipuri de program: 

1. program scurt: 08:00 - 12:00 (fără masa de prânz); 

2. program prelungit: 08:00 - 16:00 cu un tarif de 12 lei/zi pentru hrană. 

În anul școlar 2022-2023, unitatea de învățământ - Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 

Onești  va funcționa după următorul program zilnic: 

 

 

Repere orare Jocuri si activitati liber alese Activitati pe domenii 

experientiale 

Rutine, Tranziţii / Activitati pentru 

dezvoltare personala 

8.00 - 9.00 

Jocuri şi activităţi liber-alese (joc liber) 

- 

Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice) 
Activitate individuală de explorare a unui 

subiect de care este interesat copilul / activităţi 

recuperatorii individualizate sau pe grupuri 

mici 
9:00 - 9.30  - 

Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice) 
9.30 - 11.30 

Jocuri şi activităţi liber- alese (pe 

centre de interes) 
Activitati pe domenii 

experientiale 

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (515/30 min.) 
Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea 

copiilor pentru activităţile care urmează 

(deprinderi de igienă 
 



 

   

individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de 

autoservire etc.) 
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 

11.30 - 13.00 

Jocuri şi activităţi liber- alese 
(jocuri de mişcare, jocuri distractive, 

concursuri, spectacole de teatru, 

audiţii literare/muzicale, activităţi în 

aer liber, vizite etc.) 

- 

Rutine şi tranziţii care să vizeze 

pregătirea copiilor pentru activităţile liber-

alese si, implicit, derularea jocurilor si a 

activitatilor recreative in aer liber 

(deprinderi de igiena individuala si 

colectiva, deprinderi de ordine si 

disciplina, deprinderi de autoservire, 

deprinderi motice, deprinderi de 

cooperare si comunicare etc.). 

Optional (in cazul in care se deruleaza, 

acesta se va desfasura numai pe o 

singura tura, dimineata sau dupa- amiaza, 

sau alternativ/pe ture, o data pe 

saptamana. 

Rutină: Masa de prânz (deprinderi 

specifice) 
13.00 - 15.30 

Activităţi de relaxare 
Jocuri şi activităţi liber- alese 

(facultativ, pentru copiii care nu dorm 

sau care se trezesc între timp) sau 

Activităţi recuperatorii, ameliorative, 

de dezvoltare a înclinaţiilor personale 

/ predispoziţiilor / aptitudinilor 

 

Rutine şi tranziţii care să vizeze 

pregătirea copiilor pentru perioada de 

somn/relaxare (deprinderi de igienă 

individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de 

autoservire, deprinderi de lucru 

independent etc.). 
15.30 - 16.00 - - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 

16.00 - 17.30 

Jocuri şi activităţi liber- alese 
(jocuri pe centre de interes, jocuri de 

mişcare, jocuri distractive, concursuri, 

spectacole de teatru, audiţii 

literare/muzicale, activităţi în aer liber, 

vizite etc.) 

Activităţi recuperatorii 

şi ameliorative, pe 

domenii experienţiale 

Activităţi de dezvoltare 

a înclinaţiilor personale 

/ predispoziţiilor / 

aptitudinilor 

Rutine şi tranziţii care să vizeze 

pregătirea copiilor pentru activităţile liber-

alese şi, implicit, derularea jocurilor de 

dezvoltare a aptitudinilor individuale 

(deprinderi de igienă individuală şi 

colectivă, deprinderi de ordine şi 

disciplină, deprinderi de autoservire, 

deprinderi de comunicare şi cooperare, 

deprinderi de lucru independent etc.) 
Opţional (în cazul în care se derulează, 

acesta se va desfăşura numai pe o 

singură tură, dimineaţa sau după amiaza, 

sau altenativ/pe ture, o dată pe 

săptămână) 
 



 

 

           Preșcolarii 

CAPITOLUL I 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de prescolar 

Art.12 În Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 Onești beneficiarii primari ai 

educaţiei sunt preşcolarii. 

Art.13 Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin 

înscrierea într-o unitate de învăţământ 

Art.14 Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi a regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali. 

Art.15 În Grădiniţa cu Program PrelungitNr.10 Onești , actele necesare 

înscrierii copiilor în grădiniță sunt: 

• Cerere de înscriere; 
• Copie C.I. părinţi; 
• Copie după certificatul de naştere al copilului; 
• Fişa medicală, completata potrivit reglementarilor în vigoare; 
• Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale. 

Art.16 În anul şcolar 2022-2023, la nivel preșcolar se folosesc programele şcolare 

aprobate prin O.M.E.N. nr. 4694/02.08.2019. 

 

 

PLAN ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 

Intervalul de vârstă 

Categorii/ 
Tipuri de activităţi de 
Învăţare 

Nr.ore de activităţi de 

învăţare 
desfăşurate cu copiii 

zilnic/tură 

Numărul total de ore 

de 
activităţi de învăţare/ 

săptămână 
0 - 18 luni 

Jocuri şi activităţi liber-alese 2 h 10 h 
 

Rutine şi tranziţii 

2 
1
/2 h (2 zile/săpt.) 

3 h (3 zile/săpt.) 14 h 

 

Activităţi tematice 10/15 min. 1 h 

 

TOTAL 

 

25h 

 



 

Art.17 

În anul şcolar 2022-2023, la nivelul unităţii de învăţământ - Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr.10 Onești - sunt constituite 4 grupe de preşcolari, după cum urmează: 

> 2 grupe mici cu program prelungit 
> 1 grupă mijlocie cu program prelungit 
> 1 grupă mare cu program prelungit. 

 

Art.18 

Metodologiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar din cadrul Grădiniţei cu 

Program Prelungit Nr.10 Onești  și strategiile aplicate în demersul didactic vor avea în 

vedere valorizarea copilului, diferentializarea şi individualizarea în vederea sprijinirii 

dezvoltării sale potrivit ritmului propriu, respectându-i-se dreptul la educaţie.  

19 - 36 luni 

Jocuri şi activităţi liber-alese 2 % h 12 % h 
 

Rutine şi tranziţii 

2 h (4 zile/săpt.) 

2 A h (1 zi/săpt.) 
10 % h 

 Activităţi tematice 20/25 min. 2 h 

 

TOTAL 

 

25 h 

37 - 60 luni Jocuri şi activităţi liber-alese 2 h 10 h 

 

Activităţi pentru dezvoltare personală 2 h 10 h 
 

Activităţi pe domenii experienţiale 1 h 5 h 
 TOTAL  25 h 

61 - 72/84 luni Jocuri şi activităţi liber-alese 2 h 10 h 

 Activităţi pentru dezvoltare personală 1 % h 7 % h 

 

Activităţi pe domenii experienţiale 1 
1
/2 h 7 % h 

 

TOTAL 

 

25 h 

 



Art.19 

În demersul educaţional din Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 Onești se vor 

respecta dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma fundamentala de învăţare, 

mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al 

acestuia şi ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuinţelor proprii). 

Art.20 

Activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii care se încadrează în nivelul 3-5 ani 

vor fi gândite şi organizate din perspectiva orientării spre socializare, pe când, activităţile 

desfasurate cu copiii care se încadrează în nivelul 5-6 ani vor fi gândite şi organizate din 

perspectiva pregătirii pentru şcoală. 

Art.10 

Întreaga activitate desfăşurată de educatoare cu copiii la grupă se va realiza pe baza 
cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor 
şcolare, aprobate de M.E. 

CAPITOLUL II 

Activitatea educativă extraşcolară 

Art.21 În Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 Onești activitatea educativă extraşcolară 

este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a 

culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, 

frecvenţei şi performanţei şcolare. 

Art.22 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara 

orelor de curs. 

Art.23 Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de 

învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în 

baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment. 

Art.24 Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: 

culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 

antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

Art.25 Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, 

concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, ser tabere şi caravane 

tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioan 

vizite, ateliere deschise etc. 
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