Istoric
Legiferarea înfiinţării grădiniţelor în România a
avut loc în anul 1896, iar prima lege a fost publicată în
1909, fiind urmată în 1910 de regulamentul pentru
administrarea interioară a „şcoalelor de copii mici”.
Legea învăţământului primar al statului din
anul 1924 reglementa obligativitatea frecventării
grădiniţei de către copiii de 5-7 ani, şi facultativ cei mai
mici.
În oraşul Gura Humorului, cel de-al treilea mare
centru urban al fostului judeţ Câmpulung, prima
grădiniţă a fost înfiinţată abia în anul 1934.
În arhiva Grădiniţei cu Program Normal
„Lumea copilăriei” şi în Cartea şcolii
Primare Nr. 1, este consemnată înfiinţarea
acesteia în anul şcolar 1934-1935 cu
denumirea de Şcoala de copii mici,
directorul şcolii fiind prof. Şandru Leon.
La înfiinţare, grădiniţa a funcţionat în şcoală cu două grupe de copii,
prima directoare fiind învăţătoarea Şandru Olga , care a condus unitatea până în
anul 1948.
În anul 1938 s-a mai înfiinţat o grupă şi tot atunci unitatea a fost mutată în
local propriu, pe strada Sf. Mihail Nr. 28, unde funcţionează şi astăzi.
În timpul celui de-al
doilea război mondial, clădirea
grădiniţei a fost grav avariată.
Ca urma a cestui fapt, între anii
1945-1958, când şi-a reluat
activitatea, a funcţionat în
incinta Şcolii primare nr.1,
până când lucrările de reparaţii
au adus imobilul în stare de
funcţionare.
În perioada 1948-1965
director şi educatoare a fost
Sidorovici Eusebia, care a îndeplinit mai multe funcţii de răspundere în
domeniul învăţământului preşcolar din zonă: directoare coordonatoare a
unităţilor din zonă, inspector metodist. După transferul ei la Suceava,
conducerea grădiniţei a fost preluată de educatoarea Teodorovici Eleonora, care
s-a implicat în acţiuni de reparaţii capitale şi dotări cu mobilier şi covoare,

îmbunătăţind condiţiile de joc şi activitate a copiilor. Atunci s-a amenajat şi
împrejmuit curtea,asigurându-se asigurându-se securitatea copiilor în timpul
jocurilor în aer liber.
În 1950 erau 4 grupe, 1967
cinci grupe, la solicitările tot mai
multe ale părinţilor.
În anul 1974, la plecarea fostei
directoare, este numită la conducerea
doamna Cormoş Silvia, care a în
fiinţat a şasea grupă de copii.
La conducerea grădiniţei ,
începând cu anul 1978 au fost: Orheianu
Soltana, până în 1979, Niţan Alexandra
19791980, şi Cormoş Silvia, 1980-1989, care
s-a
remarcat în activitatea de conducere
prin
contribuţia însemnată la modernizarea şi
dotarea grădiniţei cu mobilier,material
didactic şi jucării, crearea condiţiilor optime pe două schimburi, pentru şapte
grupe de copii, creşterea calităţii activităţii didactice, atât în unitate cât şi în
unităţile din oraş în calitate de metodist, cât şi de director coordonator.
În perioada 1989-1997, sub conducerea doamnei Pentiuc Rodica, în
subordinea unităţii au intrat încă trei grupe, de la Voroneţ, Boureni şi str.
Mănăstirea Humorului, s-au făcut îmbunătăţiri şi reparaţii capitale şi s-a racordat
la reţeaua de apă şi canal, construindu-se băi la parter şi la etajul clădirii. Prin
Comitetul de prietenie româno-francez s-au atras sponsorizări cu jucării,
aparatură audio-vizuală şi materiale de birou.
Din anul 1997 grădiniţa este condusă de doamna Hanek Rita, timp în care
s-au modernizat interioarele conform standardelor pentru educaţia timpurie, s-a
montat centrala termică proprie şi s-au achiziţionat mijloace moderne de
învăţământ.
Din anul 2006, în subordinea
Grădiniţei cu Program Normal „Lumea
copilăriei” a intrat şi Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 „Pinochio”, înfiinţată în anul
1958, în localul de pe strada Ştefan cel Mare,
unde funcţionează şi astăzi. Imobilul a fost
construit în anul 1932, ca locuinţă particulară
a unui cetăţean german, repatriat după
război. La început a funcţionat cu două
grupe, cu câte 30 de copii, conduse de Plevari Veronica şi Răspopoi Elena.
În perioada 1956-1968 a existat şi un post de soră medicală pentru copii,
iar în anul 1963, datorită dublării numărului de copii pentru un an şcolar,
directorul a fost degrevat de ore. Până în anul 1974, aici au funcţionat doar două

grupe. Explozia demografică datorată industrializării a dublat din nou numărul
de copii începând cu 1974, an din care, directoare a grădiniţei a fost numită d- na
Luchian Elvira . Amenajările şi modernizările care s-au efectuat în ultimii ani,
instalarea centralei termice proprii, racordarea la reţeaua de canalizare,
construirea băii, dotarea cu materiale didactice moderne au constituit motive
temeinice pentru care părinţii au solicitat serviciile grădiniţei. Din anul 2006
directoare a grădiniţei „Pinocchio” este d-na Hanek Rita.

