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PLAN DE ŞCOLARIZARE
Proiect 2021-2022

În anul şcolar 2020-2021,G.P.P." TRAIAN" RM. Vâlcea, structura grupelor este următoarea:
-

-

-

-

G.P.P. "TRAIAN" – 6 grupe program prelungit
2 grupe mici – 46 preşcolari
2 grupe mijlocii – 51 preşcolari
2 grupe mari – 51 preşcolari
GPN Nr. 16 (structura) – 1 grupă program normal
1 grupa mixtă – 20 preşcolari
Se propune proiectul Planului de Şcolarizare în anul şcolar 2021-2022 fiind structurat
astfel:
G.P.P. "TRAIAN" – 6 grupe program prelungit
2 grupe mici – 46 preşcolari
2 grupe mijlocii – 46 şcolari
GPN Nr. 16 (structura) – 1 grupă program normal
1 grupa mare – 23 preşcolari
Fundamentarea:

a.Criteriul legislativ
Se ia în considerare H.G 136/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind
încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard/preşcolar.
b.Criteriul economic

În mediul urban se recomandă funcţionarea grupelor de preşcolari cel puţin cu efectivele
medii prevăzute la art. 63 alin. 1 din LEN 1/2011. Grupele din program prelungit
funcţionează cu peste numărul maxim de preşcolari deoarece sunt încadrate 2 educatoare
pentru acelaşi număr de copii, precum şi personal nedidactic mai numeros.

c.Criteriul demografic
Conform datelor statistice prezentate de INS Valcea, numărul preşcolarilor la nivelul
judeţului a scăzut anual .
d.Criteriul geografic
În imediata apropiere G.P.P."TRAIAN" mai funcţionează o grădiniţă cu program
normal cu trei grupe (Grădiniţa Sf. Antida, Rm. Valcea).
a. Criteriul relevanţei şi socio-economic
S-a luat în considerare asigurarea cuprinderii tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-5
ani în vederea parcurgerii curriculumului pentru învăţământul preşcolar şi pregătirii
acestora pentru şcoală (grupa mică, mijlocie şi grupa mare).
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