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SEDINTA INFORMATIVA
Se va organiza o intalnire informativa pentru toti parintii interesati in organizarea centrelor de vara
pentru copii de gradinita miercuri 10 mai la orele 17 in sala de pregatire a Sectorului Servicii
educationale, strada Raggio del Sole, nr. 2, Padova.
INTALNIRE PENTRU RECEPTIA IN CENTRUL DE VARA
Va fi organizata sâmbătă, 1 iulie de la orele 10.00 la orele 12.00 , in fiecare sediu o intalnire de prezentare a
Centrului de vara si a personalului care se va ocupa de copii. Parintii sunt invitati cu proprii\le fii\ce sa
participe la intalnire in sediul in care copilul este inscris.

Este conceput ca un moment pentru prezentarea serviciului, pentru cunoasterea reciproca, pentru
vizitarea structurii si facilitarea cunoasterii mediilor reorganizate pentru vara. Va fi posibila o
confruntare individuala pentru un mai bun schimb de informatii despre copil.
IMPARTIREA IN GRUPURI
Copiii vor fi impartiti in grupuri tinand cont de indicatille date de educatorii de la gradinita de la care
copiii provin.
Activitatile propuse vor fi diversificate dupa exigentele, competentele si evolutia copiilor.
ORGANIZAREA ZILEI
In continuitate cu organizarea zilei propuse in timpul anului scolar ziua va fi astfel organizata:
•

7.30-9.00 Primirea

•

9.00-9.30 Gustarea

•

9.30-10.00 Igiena personala

•

10.00-11.00 Activitati pe grupuri mici

•

11.00-12.00 Pranz

•

12.00-12.45 Igiena personala

•

12.30-13.00 Plecarea celor inscrisi la regim redus (Scricciolo)

•

12.45/13.00- 14.45/15.00 Somn

•

14.45-15.30 Desteptarea si gustarea

•

15.30-16.00 Plecarea celor inscrisi la regim intreg

•

16.00-17.45 Prelungirea orarului (doar pentru inscrisi) cu o mica gustare la orele 16.30

•

Pana la orele 17.45 plecarea inscrisilor la orar prelungit

PLECARI ANTICIPATE OCAZIONALE
In cazuri exceptionale de dovedita necesitate este posibila concordarea cu educatorii a unei iesiri
anticipate din centrul estiv cu conditia sa nu intrerupa desfasurarea activitatilor sau organizarea
acestora.
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RECEPTIA
Cu ocazia intalnirii dintre parinti, copii si educatori din 1 iulie in sediile centrelor estive, copiii vor
avea ocazia sa cunoasca mediul si educatorii facilitand familiarizarea cu noul context.
Pe perioada centrului estiv zilnic educatorii vor fi prezenti la receptia copiilor insotindu-i la o
graduala desprindere de parinte. In timpul orariului de intrare (7.30/8.00-9.00) in primele zile ale
Centrului estiv, de acord cu educatorii prezenti, parintele se poate opri scurt timp pentru a garanta
o despartire senina de copil.
PERSONAL
Tot personalul este calificat conform criteriilor definite de Sectorul Serviciilor Scolastice ale
Primariei Padova, cu titlu de studiu adecvat muncii cu copii mici.
In continuitate cu activitatile desfasurate in timpul anului vor fi respectate urmatoarele rapoarte:
•

1 educatoare la 6 copii sub 14 luni

•

1 educatoare la 8 copii intre 14 luni si 3 ani
Personalul este selectionat de cooperativa Terr.A si poate fi diferit de cel prezent acum i
structurile publice. Personalul din gradinitile publice va intalni intr-o intalnire dedicata
educatorii din Centrele de vara pentru a face schimb de informatii asupra fiecarui copil
inscris in centrele estive si pentru livrarea formularelor (imputerniciri, diete, medicamente
de urgenta) si foto (n° 4 date educatoarelor de catre parinti) care ii privesc.

BUCATARIA: GUSTARE- PRANZ
Pranzul si gustarile sunt cuprinse in cota de inscriere, sunt furnizate de catre structura si
administrate de educatoare; firma si standardele vor fi aceleasi care caracterizeaza servicul in
timpul anului.
FIRUL NARATIV
Toate activitatile desfasurate pe perioada centrului estiv vor avea ca fir narativ tema "Ferma
animalelor". In timpul saptamanilor copiii vor cunoaste diferite personaje cai, caini, vaci,
capre...care ii vor insoti in desfasurarea activitatilor structurate propuse zilnic.
ORGANIZAREA SPATIILOR
Salile si salonul (in functie de sediu) vor fi organizate in colturiadecvate fiecarei grupe de varsta
pentru a consenti copiilor diverse experimentari.
Cu titlu de exemplu si nu exhaustiv:
•

pentru cei mici: colt moale, colt de oglinda si de tractiune, colt cu cosul comorilor

•

pentru cei mijlocii:joc euristic, colt de lectura, deghizari, coltul casei

•

pentru cei mari: colt simbolic, al constructiilor, colt de lectura
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ACTIVITATI
Vor fi realizate propuneri diversificate pentru fiecare grupade varsta; in general va fi vorba de
activitati de manipulare, grafica in imagini, creative alternate cu jocuri de cooperare, de miscare
sau de apa, precum si lecturi animate si experiente muzicale, jocuri in gradina.
INFORMATII PENTRU PARINTI IN CADRUL SEDIULUI
Va exista cate un spatiu de prezentare in fiecare sede, impartit pe grupe de varsta si zilnic va fi
expus meniul si o scurta descriere a activitatilor planificate. De asemenea vor fi indicate toate
informatiile generale utile pentru buna functionare a centrului de vara. Educatoarele vor scrie si vor
comunica individual parintilor tendintele copilului in ceea ce priveste pranzul, somnul si nevoile
fiziologice.
SAC SCHIMB LENJERIE
Cerem parintilor colaborarea pentru a garanta mereu prezenta, in interiorul sacului, a cel putin un
schimb:
•

pentru copiii care frecventeaza Centru estiv in gradinita frecventata in timpul anului, sacul
ramane acelasi si va fi lasat in gradinita;

•

pentru copiii care frecventeaza Centrul estiv intr-o gradinita diferita de cea frecventata in
timpul anului amintim ca va fi grija parintilor sa predea sacul (cu cel putin un schimb)
educatoarelor centrului de vara.

IMPUTERNICIRE PENTRU LUAREA COPILULUI- FORMULARE PRIVACY
•

Raman valabile imputernicirile date in timpul anului scolar: in ultima zi de frecventa a copilului
parintii vor retrage de la educatoare imputernicirile lasate la gradinita, pentru a le redepune
sambata 1 iulie educatoarelor centrului de vara. In cazul in care parintii au nevoie de noi
formulare pentru a imputernici persoane diferite de cele din anul scolar, le pot cere in orice
moment coordonatorului Centrului de vara.

•

Parintii trebuie sa aiba asupra lor un document de identitate valabil, de aratat personalului in
momentul retragerii copilului.

•

Pentru siguranta copiilor, nu vor fi incredintati copii adultilor care nu au imputernicire.

FORMULAR DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR DE URGENTA
•

Vor fi folosite autorizatiile deja lasate la gradinita
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In ultima zi de frecventa a copilului parintii vor retrage aceste documente de la

•

educatoarele de gradinita, impreuna cu certificatul medic si medicamentul (controland termenul
de valabilitate), pentru a-l da personalului Centrului de vara sambata 1 iulie.
INFORMATII SUPLIMENTARE
•

Nu sunt prevazute iesiri din structura.

•

Parintii vor trebui sa dea educatoarelor propriei gradinite 4 foto ale copilului pana pe 8 iunie.
Aceste foto vor fi lipite pe dulap, cutie si pat sau patutul copilului.

•

Programul de intrare a copiilor dimineata este pana la orele 9:00. Va recomandam
punctualitatea, pentru a permite buna desfasurare a activitatilor si pregatirea corespunzatoare
a meselor.

•

Va fi importanta controlarea zinica a fisierului disponibil in fiecare centru si pregatit de
educatori, pentru a avea informatii utile pentru serviciu.

•

Fiecare copil va trebui sa duca la gradinita aprovizionarea personala cu scutece pentru
schimb

•

In fiecare saptamana, cum este indicat la afisier, vor fi organizate in gradinita jocuri de apa: in
aceste zile, copiii vor trebui sa ajunga la centru estiv, purtand costumele, prosoape si
sandalele pentru apa. In plus, se recomanda parintilor sa aplice copiilor crema protectiva
inainte sa ajunga la centrul estiv.

•

Se raccomanda parintilor sa aplice copiilor un respingator de tantari; se precizeaza ca fiecare
gradinita dispune de “Citronella” impotriva tantarilor in caz de urgenta, astfel ca parintii trebuie
sa raporteze eventuale alergii la lamaita.

•

Toti copiii ar trebui sa aiba o sapca de soare

TOT CEEA CE NU APARE IN ACEASTA LISTA
Poatefi cerut cu un e-mail la centriestivi@coopterra.it .
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