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CINE SUNTEM? 

Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo este o unitate de învăţământ 

preuniversitar particulara, dorind a fi recunoscută şi apreciată pentru performanţele 

copiilor, prin prezenţa acestora în viaţa social-culturală, având ca obiectiv prioritar 

dezvoltarea şi valorificarea la cote înalte a aptitudinilor lor.  

  Scopul grădiniţei este acela de a asigura un climat care să permită copiilor să se 

dezvolte în ritm propriu, educaţia trebuie să cultive deschiderea copiilor către nou, 

independenţa şi încrederea în forţele proprii, dar şi respectul faţă de semeni şi 

responsabilitatea.  

Cultura organizationala a gradinitei este caracterizată printr-un ethos profesional 

înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşament faţă de copii, respectul faţă de profesie, libertate de exprimare, receptivitate la 

nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare. 

        

CE OFERIM: 

Gradinita functioneaza in Str. Iarba Câmpului, nr. 4, sector 4, București, intr-un 

spatiu generos, linistit, cu destinatie de gradinita, având spatii interioare si exterioare  

modern amenajate, care permit o buna desfasurare a programului instructiv – educativ. 

Serviciile educaţionale oferite de grădiniţa noastră se adresează următorilor 

beneficiari: 

- Beneficiari primari: preşcolarii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani; 

- Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor; 

- Beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general. 

Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo va oferi o abordare 

pluridisciplinară: îngrijire, nutriţie şi educaţie, în acelaşi timp. 

Pentru anul şcolar 2020-2021, Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo 

își propune sa scolarizeze trei grupe de prescolari, dupa cum urmeaza: 

1. 1 grupă mică – Nivel I (3-5 ani) 
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2. 1 grupă mijlocie – Nivel I (3-5 ani) 

3. 1 grupă mare – Nivel II (5-6 ani). 

 

Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo va functiona în intervalul orar 

08:00 – 18:30, oferind următoarele variante de program: 

1. program scurt: 08:00 – 11:30 (fără masa de prânz), cu un tarif de 280 

euro/luna; 

2. program scurt (Mediu I): 08:00 – 12:30 (cu masa de prânz inclusă), cu un tarif 

de 310 euro/lună 

3. program lung (Mediu II): 08:00 – 16:00 (fără gustare), cu un tarif de 320 

euro/lună; 

4. program lung (Lung): 08:00 – 18:00 (cu gustare inclusă), cu un tarif de 330 

euro/lună; 

5. program lung (Maxim): 08:00 – 18:30, cu un tarif de 345 euro/lună. 

 

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR: 

 Unitatea noastra de invatamant va urmari structura anului scolar 2020-2021, 

propusa de Ministerul Educatiei si Cercetarii. 

 

RESURSE CURRICULARE: 

In Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo se folosesc urmatoarele 

materialele curriculare pentru nivelul preşcolar: 

• curriculum prescolar; 

• planuri de învăţământ; 

• metodologia de aplicare a planului de învăţământ; 

• ghiduri de bune practici; 

• managementul grupei; 

• auxiliare curriculare; 

• scrisori metodice; 
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• indrumatoare privind intocmirea planificarilor; 

• softuri educationale; 

• CD-uri educationale. 

 

 

Date de contact 

Grădiniţa cu program normal și prelungit Iilo 

Adresa unității: Str. Iarba Câmpului, nr. 4, sector 4, București 

Telefon: 0720 702 910 

E-mail: info@gradinitaiilo.ro  

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
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