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Anexa 4 _ROI_LTF

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
GRĂDINIȚĂ
LICEUL TEORETIC FILADELFIA
Art. 1 (1) Grădinița Liceului Teoretic Filadelfia se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a
hotărârilor de guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naționale.
(2) Prezentul regulament de ordine interioară este parte componentă a Regulamentului de Ordine interioară al
Liceului Teoretic „Filadelfia” Suceava.
(3) Regulamentul de ordine interioară al Grădiniței Liceului Teoretic ”Filadelfia” cuprinde normele de ordine
interioară, prevederile specifice, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Art.2 (1) Grădinița Liceului Teoretic Filadelfia respectă structura anului școlar stabilit pentru învățământul
preuniversitar și curriculum național pentru Educație Timpurie.
(2) Activitatea instructiv-educativă în grădiniță se desfășoară pe baza unui orar stabilit de educatoare. Acesta
respectă prevederile planului de învățământ pentru grupa respectivă și poate fi flexibil.
(3) Având în vedere caracterul creștin al instituției, în grădiniță se derulează activități de educație creștină,
derulându-se proiectul educațional: „Pe urmele eroilor din Cartea Cărților”.
(4) În cadrul programului cu preșcolarii se organizează activități extrașcolare, în funcție de vârstă și de tema de
învățare. Părinții sunt informați din timp despre activitățile organizate, iar educatoarea solicită acordul acestora
pentru participarea copilului.
Art.3 Liceul Teoretic Filadelfia oferă contra cost, servicii de logopedie în grădiniță. Pentru a beneficia de aceste
servicii este necesară o colaborare între logoped și părinte. Începerea ședințelor de logopedie se realizează pe
baza unui acord între părinte și logoped.
PROGRAM DE ACTIVITATE - GRĂDINIȚĂ
Art.4 (1) Programul cu preșcolarii în grădinița Filadelfia se derulează astfel:

Nr.
1.
2.
3.

Grupa
Mare
Mijlocie
Mică

Program normal
8:00 – 12:00
8:30 – 12:30
9:00 – 13:00

Program prelungit
8:00 – 16:00
8:30 – 16:30
9:00 – 17:00

(2) Copiii vor pleca din grădiniță până la ora stabilită. La plecare părinții își așteaptă copii în curtea grădiniței,
unde sunt aduși de către educatoare.
TAXE – GRĂDINIȚA LTF
Art.5 (1) Taxa anuală este preșcolari este de 2500 lei/ an școlar pentru programul scurt; pentru programul
prelungit taxa este de 25 lei/zi.
(2) Scutirea de taxă pentru program prelungit are loc doar în cazul în care copilul lipsește din motive medicale
mai mult de trei zile. Pentru programul scurt nu se facilitează scutiri de taxă.
(3) Pentru achiziționarea caietelor auxiliare, costul acestora va fi suportat de către părinți.
ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA LTF
Art. 6 Înscrierea copiilor la grădinița Liceului Teoretic Filadelfia presupune depunerea cererii de preînscriere
însoțită de o copie a certificatului de naștere al copilului (începând cu luna noiembrie) și completarea dosarului de
înscriere (în perioada stabilită de MEN) cu următoarele documente: copii după cărțile de identitate ale

părinților; adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic; declarație pe proprie
răspundere; încheierea contractului educațional; achitarea taxei de înscriere de 100 de lei.
Art.7 (1) Preșcolarii au dreptul să se transfere, în conformitate cu prevederile ROFUIP aprobat prin OMEC nr.
5447/2020.
(2) Transferul preșcolarilor de la o unitate de învățământ la alta se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor
legali, cu avizul celor două unităţi, în limita locurilor disponibile și cu avizul consultativ al Consiliului de
administrație al celor două unități școlare.
PROGRAMUL PRELUNGIT LA GRĂDINIȚA LTF
Art.8 (1) Liceul Teoretic „Filadelfia” organizează pentru învățământul preșcolar, în funcție de solicitările
părinților, ”Program prelungit”.
(2) Înscrierea preșcolarilor la programul pelungit se face pe baza cererii scrise a părinţilor/tutorilor legali ai
copiilor, adresată conducerii Liceului Teoretic „Filadelfia”.
(3) În caz de boală, părintele este obligat să anunţe absenţa copilului la secretariat, la numărul de telefon
0230531205, pentru a se anula masa de prânz.
(4) Retragerea copilului de la programul prelungit se va face la cererea părintelui/ tutorilor legali, prin înştiinţare
scrisă înaintată conducerii Liceului Teoretic „Filadelfia”.
(5) În cadrul programului de după amiază preșcolarii servesc masa în cantina școlii, au un timp de somn/odihnă în
dormitoare și un timp de activități. Meniul este afișat la începutul fiecărei săptămâni și este stabilit de asistentul
medical al școlii.
(6) Pentru programul de după amiază copiii își vor aduce lunea pijamalele sau hainele de schimb, iar vinerea le
vor lua pentru a fi spălate.
REGLEMENTĂRI INTERNE
Art.9 (1) Se recomandă îmbrăcăminte și încălțăminte comodă – astfel copilul va reuși să se îmbrăce/ dezbrăce și
să se încălțe singur (însă nu șlapi);
(2) Jucăriile personale pot fi aduse la grădiniță doar cu acordul educatoarei.
(3) Copiii servesc pachețelul cu mâncare, în jurul orei 11:00, în sala de masa. Se urmărește ca preșcolarul să aibă
o alimentație sănătoasă. Este de dorit ca în pachețel să nu fie ciocolată sau bomboane.
Art.10 (1) Educatoarele realizează activități de consiliere a părinții preșcolarilor. Acestea se realizează o dată pe
săptămână cu un singur părinte, cu un grup sau cu părinții tuturor preșcolarilor, în funcție de temele abordate sau
nevoile ce apar la grupă.
(2) Părinții sunt informați în mod constant asupra temelor abordate la grupă și a progresului preșcolarilor.
SĂNĂTATEA PREȘCOLARILOR
Art.6 (1) Când este incertitudine asupra stării de sănătate a copilului, părintele este rugat să meargă la medicul
școlii. Acesta va constata dacă preșcolarul poate să rămână sau nu în colectivitate.
(2) Educatoarea are dreptul să trimită copilul la cabinetul medical atunci când acesta are o stare de rău sau
identifică anumite simptome (conjunctivite)
(3) În cazul unei scarlatine/hepatite, boli contagioase, după confirmarea diagnosticului de către medic, părintele
trebuie să anunțe educatoarea pentru a se începe procedura de identificare a posibililor purtători și dezinfecția.
(4) Atunci când educatoarea are anumite bănuieli asupra sănătății fizice, emoționale sau mentale a copilului
aceasta va sesiza medicul, conducerea grădiniței/ școlii sau psihologul, în funcție de ceea ce i-a atras atenția. În
prealabil ea va consemna în caietul de observație a copilului.
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