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       SITE www.gradinita12.ro 

      TEL. 0744/843/729 

Grădinița cu program prelungit nr. 12 Tulcea se 

aseamănă cu o mare familie în care toți membrii ei 

învață să cunoască tot ceea ce este bine și sunt 

ajutați să realizeze lucruri frumoase, atât pentru 

binele propriu, cât și a celor din jur. 

În mediul acesta liniștit, unde calmul, răbdarea și 

buna dispoziție sunt acasă, toți copiii au șanse egale 

la educație. 

 

STR. 24 IANUARIE NR. 2 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 12 TULCEA 

                                    Resurse materiale: 

 5 săli de grupă luminoase mobilate modular, dotate cu materiale 

didactice multimedia, conectate la internet. 

 Dormitoare bine aerisite și primitoare pentru cei mici 

 Cabinet logopedic 

 Grupuri sanitare și blocul alimentar modernizate și utilate 

 Curte inferioară amenajată cu loc de joacă 

 Sală de joc 
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În anul școlar 2023-2024                                                                                       

vor funcționa: 

-1 grupă mică 

-1 grupă mijlocie 

-3 grupe mari 

 

Pe parcursul anului școlar se vor desfășura 

diferite proiecte educaționale în care este  

implicată  Grădinița nr.12 în calitate de partener cu: 

 Biblioteca ‘’Panait Cerna’’ 

  Muzeul de etnografie și folclor 

 Muzeul ‘’Delta Dunării’’(acvariu) 

 Clubul de joacă ‘’Planeta Copiilor’’ 

 Biserica ’’Sfântul Gheorghe’’ 

 Teatrul ‘’Jean Bart’’ 

 Serviciul rutier 

    
 

 

 

                             Activități 

extracurriculare: 

Copiii din grădiniță vor fi implicați într-o 

serie de manifestări culturale care 

cuprind: 

 Participarea la concursuri de dans, 

spectacole, teatre 

 Parada costumelor reciclabile 

 Excursii 

 

 

                               Activități opționale: 

 ,,Banii pe înțelesul copiilor’’ 

 ,,Trăistuța cu povești’’ 

 ,,Călătorie în lumea culorilor’’ 

 ,,Să cresc mare și voinic’’ 

 

 

 

PROGRAMUL GRĂDINIȚEI: 

6:00-18:00 

 Succesul sistemului educațional este 

asigurat de pregătirea excepțională și 

experiența colectivului de 10 cadre 

didactice, un professor logoped și un 

consilier psihologic. 

 Personalul nedidactic: administrator, 

asistentă medical, 2 bucătărese, 4 

îngrijitoare și o spălătoreasă. 

 

            

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 

Acte anexate la dosar: 

 Copie certificat de 

naștere copil; 

 Copie C.I. părinți; 

 Adeverință 

vaccinări; 

 Adeverințele de 

salariați ambii 

părinți. 


