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CINE SUNTEM? 

 

„Necesităţile organizaţionale trebuie satisfăcute de oameni obişnuiţi, capabili de 

performanţe neobişnuite”. 

Peter F. Drucker  

Gradinita Hello Kids promoveaza o oferta educationala completa, adaptata particularitatilor 

copiilor pe grupe de varsta (mica, mijlocie, mare), tinand cont de aptitudinile si calitatile fiecaruia, 

astfel ca activitatile instructive –educative se desfasoara intr-un cadru favorabil si corespunzator 

normelor si valorilor necesare dezvoltarii armonioase a fiecarui copil. 

      Din multitudinea activitatilor educationale  pe care le desfasuram cu micii prescolari  amintim: 

➢ activitati de educare a limbajului; 

➢ activitati logico-matematice 

➢ activitati de cunoasterea a mediului inconjurator 

➢ activitati in aer liber, vizite la muzee, la gradina zoologica, la gradina botanica, la  teatru etc. 

➢ dezvoltare socio-emotionala 

➢ dezvoltare psiho-motrica 

➢ dezvoltare estetica si creativa. 

 

Obiectivele noastre referitoare la  oferta educationala vizeaza: 

➢ dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului avand in vedere  ritmul 

propriu al acestuia, sprijinind formarea autonoma si creativa ; 

➢ dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adultii, cu mediul,  pentru a dobandi 

cunostinte, deprinderi, aptitudini si conduite noi atat de necesare in urmatoarele etape ale 

dezvoltarii; 

➢ descoperirea de catre fiecare copil, a propriei identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei 

imagini de sine positive; 

➢ indrumarea si sprijinirea copilului in achizitionarea continua de cunostinte, capacitati, 

deprinderi si aptitudini necesare pentru usoara integrare la scoala. 



 

 

 

 

 

SPAȚIUL PE CARE ÎL OFERIM 

 

Ne desfasurăm activitatea intr-o cladire cu design modern si functional, amenajata pe 4 nivele 

din Municipiul Ploiești, str. Frăsinet, nr. 2A.  

Ne dorim ca micutii ce pasesc in gradinita noastra sa se simta ca acasa, sa nu duca lipsa 

parintilor, aceasta fiind suplinita de personalul tanar, mereu cu zambetul pe buze si atent la orice 

dorinta si nevoie a copiilor.  

 

 

VALORILE CULTURALE ALE GRĂDINIȚEI HELLO KIDS 

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm: 

➢ Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală. 

➢ Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii. 

➢ Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi; 

➢ Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul 

pentru diversitate. 

 

OFERTA NOASTRĂ 

Serviciile educaţionale oferite de Grădinița Hello Kids 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. 

 

Grădinița Hello Kids va oferi o abordare pluridisciplinară: îngrijire, nutriţie şi educaţie, în 

acelaşi timp. 

 

 

Pentru anul şcolar 2021-2022, Grădinița Hello Kids își propune 4 grupe, cu un număr total 

de 80 de copii, repartizați astfel: 



 

 

1. Grupa mica – 20 preșcolari 

2. Grupa mijlocie– 20 preșcolari 

3. Grupa mare (2 grupe) – 40 preșcolari 

           Grădinița Hello Kids va functiona în intervalul orar 07:00 – 19:00 (in functie de optiunea 

parintilor), oferind următoarele tipuri de program: 

✓ Program prelungit: 07:00 – 17:00 – Tarif  1700 lei/luna 

✓ Program prelungit: 08:00 – 17:00 – Tarif  1400 lei/luna. 

✓ Program prelungit: 07:00 – 18:00 – Tarif 2000 lei/luna. 

✓ Program prelungit: 08:00 – 18:00 – Tarif  1700 lei/luna. 

✓ Program prelungit: 07:00 – 19:00 – Tarif 2200 lei/luna. 

✓ Program prelungit: 08:00 – 19:00 – Tarif 2000 lei/luna. 

 

STRUCTURA ANULUI  SCOLAR 2021-2022 

Unitatea noastra de invatamant va urmari structura anului scolar 2021-2022 propusa de 

Ministerul Educatiei si Cercetarii. 

 

 

RESURSE MATERIALE 

 

Pentru personalul angajat in Grădinița Hello Kids este prioritara siguranţa şi sănătatea 

tuturor copiilor inscrisi,  oferindu-le un mediu sigur, unde vor fi educaţi, iubiţi, îngrijiţi, cât timp 

părinţii sunt antrenaţi în alte activităţi.  

Grădinița Hello Kids promovează un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, 

axat pe modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a preşcolarilor, 

pregătirea lor temeinică pentru integrarea în societate. 

  

 

 

 

Unitatea noastra de invatamant isi  desfasoara activitatea intr-o cladire ce dispune de urmatoarele 

facilitati: 

➢ Sali de grupa spatioase si luminoase, echipate cu materiale educationale pentru toate 

ariile curriculare; 



 

 

➢ Dotări audio-video si laptopuri. în toate sălile de grupă; 

➢ Materiale didactice adecvate, jucării variate şi atractive, fond de carte bogat; 

➢ Grupuri sanitare pe fiecare nivel dotate integral cu articole sanitare pentru copii; 

➢ Cabinet medical si izolator; 

➢ Curte proprie, dotata cu aparate de joaca; 

 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniţei Hello Kids, propunem 

următoarea strategie: 

a. Informarea publicului / comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei; 

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniţei Hello Kids şi la opţiunile de 

studiu (oferta educaţională) din cadrul acestei grădiniţe. 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul grădiniţei se va ocupa de atingerea 

acestor obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2021-2022, 

folosind urmatoarele strategii: 

• promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul grădiniţei, pagina de Facebook), 

flyere si pliante, reclame radio; 

• promovarea directă,  în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), participarea la 

diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera educatiei pentru prescolari. 

 

 

Date de contact: 

Gradinita Hello Kids 

Telefon: 0723.616.533 

E-mail: contact@hello-kids.ro 

Adresa: Str. Frăsinet, nr. 2A, Ploiesti, Prahova 
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