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TABEL RELATII DE PARTENERIAT
An școlar 2017-2018
NR.
CRT.

1.

COLABORATOR

DENUMIRERA ACTIVITATII

TERMEN

RESPONSABIL OBSERVATII

FAMILIA

Sedinta cu parintii ;
Constituirea comitetelor de
parinti pe grupe si pe
gradinita Constituirea
consiliului consultative al
parintilor.

25-092017

Director
Personal
didactic

2.

3.
4.

SCOALA

CONSILUL
LOCAL
BISERICA

Implicarea familiei in viata
gradinitei : serbari activitati
demonstrative etc.
Masa rotunda –finalitatile
invatamintului preprimar
Oferta scolilor din orasul
nostru
Vizite la scolile din apropiere
respective scoala Horea si
Liceul Sf. Andrei
Intocmirea fiselor
psihopedagogice pentru
copiii
care pleaca la scoala

Prezentarea unui referat de
necessitate
Vizitarea de catre copii a
bisericii Sf .Andrei
Stabilirea continuturilor si
obiectivelor educatiei
religioase
Invitarea protilor la activitati
religioase desfasurate in
gradinita

Permanent
Februarie
Director
Martie
Educatoarele
de la grupele
pregatitoare
Aprilie

Mai

Octombrie

Director
CA
16-27-sept. Educatoare
periodic

Educatoare

Craciun
Paste

Personal
didactic

5.

6.

POLITIA

POMPIERII

Sfintirea gradinitei la inceput
de an scolar.
Reluarea relatiilor de
colaborare cu politia de
prximitate
Invitarea unor cdre de politie
rutiera la actiunile organizate
in gradinita
Stabilirea obiectivelor si
continuturilor educatiei civice
si rutiere
Afisaje –cum circulam Reluarea relatiilor de
colaborare cu reprezentantii
Pompierilor Stabilirea
continuturilor educatiei PSI in
rindul copiilor ,Invitarea de
specialisti in domeniul pazei
si stingerii incendiilor si
prelucrarea normativelor in
vigoare .Verificarea
instinctoarelor si repartizarea
sarcinilor

septembrie
Septembrie Director

Periodic

Personal
didactic

Septembrie

Septembrie
Septembrie Director

Personal
Septembrie didactic
Periodic

Personal
didactic

Septembrie Administrator

7.

8.

ORGANIZATII
SANITARE

ALTI FACTORI

Stabilirea unor relatii de
parteneriat eficiente cu
spitalulde copii pediatrie II de
pe strada Crisan
Invitarea de cadre medicale
pentru Educatia igienicosanitara a copiilor
.Colaborarea eficienta co
Politia sanitara si veterinara .
Educatia pentru sanatate –
colaborare eficienta cu
medical si asistenta gradinitei
Depunerea la timp a
documentatiei necesare
obtinerii viizelor anuale
sanitare si sanitary veterinare
.

Septembrie Director

Asistenta
medicala
Periodic

Permanent

Permanent
Septembrie
Martie

Mentinerea puntilor de
Permanent
comunicare cu proprietarii
imobilului de pe strada Horea

Director

respective comunitatea
Evreiasca din Cluj-Napoca
Mentinerea de relatii de
colaborare eficiente cu
ISJ,Primarie, Colegiul
Pedagogic , UBB.,etc

DIRECTOR,
Prof.Căldărușă-Borzași Elena-Maria

