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Oferta educațională Grădiniță și Cresa „Rocket Kids” 2020-2021 

  

Grădinița și Cresa profil limba germana “Rocket Kids” este o instituție de învățământ 

particular, fondată de Asociatia Casa Mircea Andrei, care funcționează conform principiilor 

invatamantului traditional pentru educatie timpurie, nivelul anteprescolar și prescolar. Aceasta 

este autorizata să funcționeze conform Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3541/26.03.2015.  

BAZA MATERIALA: Grădinița este poziționată în zona de Nord a capitalei, ușor 

accesibilă, în apropierea stației de metrou Straulesti, liniilor de autobuz 697, 304, 460, și 

microbuz 508 (traseul Piața Chibrit - Mogosoaia). Situată în interiorul complexului privat 

rezidential Triumf, beneficiază de un mediu curat si aerisit. Această poziție izolată, împreună cu 

serviciul de pază permanentă, fac posibilă crearea unui climat sanatos si sigur.  

Clădirea grădiniței, special proiectată pentru a asigura cele mai bune condiții de 

desfășurare a procesului didactic, este prevăzută cu intrări separate pentru fiecare sală de grupă. 

Sălile de grupă au asigurată lumină naturală și ventilație optimă. Fiecare sală de grupă face parte 

dintr-un ansamblu, fiind prevăzută cu vestiar și cu grup sanitar propriu, adaptat vârstei copiilor 

preșcolari. De asemenea, fiecare grupă beneficiază de curtea proprie în suprafața de 300 mp, 

închisă, care constituie atât un loc de joacă pentru copii, cât și un loc în care copiii pot studia 

direct plantele, insectele și alte viețuitoare, învăța despre îngrijirea plantelor, desfășura diferite 

activități de grădinărit și amenaja mediul ambiental adecvat vârstei.  

Grădinița posedă CABINET MEDICAL, utilat și dotat cu medicamente și materiale 

medicale de primă necesitate conform normativelor legale în vigoare. Monitorizarea stării de 

sănătate a copiilor și monitorizarea securizării din punct de vedere patologic a mediului din 

grădiniță sunt asigurate de către medicul gradinitei și pe baza Registrului starii de sanatate.  

Materielele didactice pentru invatarea limbii germane sunt achizitionate de la editurile 

Eli, Huber, Klett, Institutul Goethe.  

PLAN DE ȘCOLARIZARE: În anul şcolar 2020-2021, perioada 1.09.2020-30.06.2021, 

Grădinița și Cresa ”Rocket Kids” va organiza, pentru nivelul preșcolar, două grupe – grupa Nivel 

1 și grupa Nivel 2 intensiv germana - între 3 – 6 ani, totalizând un număr de 24 de locuri, precum 

și o grupă de cresa – grupa Baby Starter intensiv germana - intre 1-3 ani, cu 10 locuri. Grupele 

vor fi organizate atât cu program normal cât și cu program prelungit/extins.  

Pe perioada 20 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021 inclusiv va fi vacanța de iarnă. 

 PROGRAMUL COPIILOR 

 Program normal: zilnic între orele 7.00-13.00. Include 3 activitati independente de 1-2 

ore de limba germana conform orarului pentru grupele de 3-6 ani și de 2 activitati independente 

de 1 ora de limba germana conform orarului pentru grupa de cresa, dimineața, la care se adaugă 

program de masa și de activități în aer liber.  
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Programul normal 7.00, 8.00-13.00 include și masa de prânz.  

Program prelungit: zilnic între orele 8.00-18.00.  

Program extins: zilnic intre orele 7.00, 8.00-19.00 include și cina. 

În continuarea programului normal, între orele 13.00-16.00, copiii vor beneficia de un 

program de odihnă, intre 1-2 ore de somn pentru copiii cu vârsta 3-6 ani și intre 2-3 ore de somn 

pentru grupa de cresa, și vor servi o gustare.  

Programul prelungit și extins se adreseaza doar copiilor care se pot incadra in aceasta 

optiune.  

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE (optionale): In anul scolar 2020-2021 se vor 

derula in cadrul gradinitei pentru grupa de varsta 3-6 ani, activitati extracurriculare in afara 

planului educational, care nu sunt prevazute in contractul educational.  

Activitatile sunt oferite pentru copiii inscrisi in unitatea noastra de invatamant, la cererea 

parintilor, contra cost, astfel:  

1.ATELIER CU TEHNICA DECUPAJULUI  40-50 minute 1 data/saptamana 100 lei. 

Pentru minim 5 copii inscrisi.  

2.ATELIER DE INVATARE A LIMBII ENGLEZE - 40-50 minute 2 ori/saptamana 

150 lei.  

3. AIKIDO - 40-50 minute 2 ori/saptamana 150 lei. Pentru minim 5 copii inscrisi.  

4. BALET – 40-50 minute, 1 data/saptămâna 120 lei. Pentru minim 5 copii inscrisi.  

5. DANS – 40-50 minute 1 data/saptamana 120 lei. Pentru minim 5 copii inscrisi.  

6. INOT – 8 ședințe de 60 minute/ 410 lei.  

În funcție de oferta de programe educaționele și de opțiunile părinților și copiilor se pot 

organiza și alte activități sau pot fi înlocuite cele prezente.  

EVALUAREA copiilor (3-6 ani) este continuă și permanentă. Planificarea activităților 

instructiveducative se realizează săptămânal ținând cont de ritmul și interesele fiecărui copil în 

parte. Educatoarea urmărește și înregistrează zilnic evoluția copiilor, fiecare copil în parte 

învățând, cu sprijinul sau, cum să își gestioneze resursele, astfel încât să beneficieze optim de 

ceea ce grădinița are de oferit curiozității lui native. La finalul fiecărui semestru educatoarea de 

la grupă intocmeste o fisa de evaluare în care prezintă o sinteză a activității copilului pe parcursul 

întregului semestru, conținând aspecte privind dezvoltarea personala / modul de lucru / 

comportamentul social al copilului.  

Fisele de evaluare sunt prezentate personal de către educatoare părinților, în cadrul unei 

întâlniri individuale pe această temă.  
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MASA: Copiii pot servi la grădiniță, în funcție de programul pentru care au optat părinții, 

micul dejun, prânzul și două gustări, dintre care una este alcătuită din fructe sau legume 

proaspete. Alimentele sunt pregătite în bucătăria proprie doar din produse proaspete. La 

preparate se folosește carne de vita, pui, curcan. Pentru dulciuri, copii 1-3 ani, se folosesc cu 

precădere sirop de agave, artar, suc de portocale/mere, precum și miere sau zahăr brun pentru 

dulciurile la copiii 3-6 ani. Meniul zilnic respectă particularitățile de vârstă ale copiilor și 

piramida alimentară conform normelor legale pentru a asigura o dezvoltare fizică armonioasă. 

Meniul este avizat de medicul gradinitei și, în funcție de optiunea părinților, poate fi cel standard 

(cu carne) sau cel lactovegetarian.  

Taxe grădiniță și cresa:  

Taxa de re/înscriere/rezervare a locului: 500 lei  

Se plăteşte în momentul înscrierii (completarii formularului de re/inscriere) şi este 

nereturnabilă;  

Contravaloarea mesei, în funcție de programul ales, pentru meniul standard (cu carne): 

260 lei/lună pentru programul 7.00/8.00-18.00/19.00 sau 200 lei/lună pentru programul 

7.00/8.00-13.00, se plătește lunar și este inclusa în contributia lunara de scolarizare. Pentru 

meniul lacto-vegetarian se plătește lunar aditional 200 lei/luna.  

Contributia lunara de școlarizare:  

 1300 lei/luna programul normal 8.00-13.00, care include:  

- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 6 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 6 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative); 

- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 7 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor). 

 1400 lei/luna programul normal 7.00-13.00, care include:  

- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 6 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 6 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative); 
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- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 7 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor). 

 

 1500 lei/luna programul prelungit 8.00-18.00, care include 

- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 11 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici, Karaoke, Construcții, Clubul de grafică, Muzicanții din bibliotecă, jocuri 

interactive);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 12 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative, Jocul texturilor, Cufărul magic, Muzicanții din bibliotecă, Atelierul 

de modelaj, Micuții Picasso, Atelierul micului constructor); 

- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 14 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor, Puzzle, Micii păpușari, Zauberbuch, Atelierul 

Lego Fun, Muzicanții din bibliotecă, Grafică și desen, Jocuri distractive). 

 

 1800 lei/luna programul extins 8.00-19.00, care include: 

- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 11 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici, Karaoke, Construcții, Clubul de grafică, Muzicanții din bibliotecă, jocuri 

interactive);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 12 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative, Jocul texturilor, Cufărul magic, Muzicanții din bibliotecă, Atelierul 

de modelaj, Micuții Picasso, Atelierul micului constructor); 

- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 14 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor, Puzzle, Micii păpușari, Zauberbuch, Atelierul 

Lego Fun, Muzicanții din bibliotecă, Grafică și desen, Jocuri distractive). 

 

 1900 lei/luna programul extins 7.00-18.00, care include: 
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- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 11 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici, Karaoke, Construcții, Clubul de grafică, Muzicanții din bibliotecă, jocuri 

interactive);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 12 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative, Jocul texturilor, Cufărul magic, Muzicanții din bibliotecă, Atelierul 

de modelaj, Micuții Picasso, Atelierul micului constructor); 

- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 14 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor, Puzzle, Micii păpușari, Zauberbuch, Atelierul 

Lego Fun, Muzicanții din bibliotecă, Grafică și desen, Jocuri distractive). 

 

 2000 lei/luna programul extins 7.00-19.00, care include:  

- la Grupa Baby Rakete activitati liber alese in numar de 11 (Atelierul senzorial, 

Mâzgălituri creative, Micuții Picasso, Atelierul Lego Fun, Atelierul Să colorim, Activități 

creative pentru pici, Karaoke, Construcții, Clubul de grafică, Muzicanții din bibliotecă, jocuri 

interactive);  

- la Grupa Starter Rakete activitati liber alese in numar de 12 ( Atelier Reciclare creativă,  

Atelierul Hoinari pe tărâmul poveștilor, Atelierul de Litere jucăușe, Atelierul Lego Fun, Atelierul 

DecoArt, Activități creative, Jocul texturilor, Cufărul magic, Muzicanții din bibliotecă, Atelierul 

de modelaj, Micuții Picasso, Atelierul micului constructor); 

- la Grupele Nivel 1 și 2 activitati liber alese in numar de 14 (Știință distractivă, Reciclare 

inteligentă, Atelierul Micului Bucătar, Mânuțe dibace, Micuții Picasso, Atelierul Hoinari pe 

tărâmul poveștilor, Atelierul Micului constructor, Puzzle, Micii păpușari, Zauberbuch, Atelierul 

Lego Fun, Muzicanții din bibliotecă, Grafică și desen, Jocuri distractive). 

Contravaloarea contributiei lunare de scolarizare și contravaloarea mesei nu sunt 

influențate de numărul de zile frecventate, vacanța de iarnă (23 decembrie-3 ianuarie), zile libere 

acordate la nivel național sau local și se achită în avans între 25 și 30 ale lunii pentru luna 

următoare.  

 

REDUCERI  

Se acordă o reducere de 5% din contributia lunara de școlarizare pentru al doilea copil 

înscris la Grădinița și Cresa “Rocket Kids”, în situaţia în care doi frați sunt înscrişi, indiferent de 

nivel.  


