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Ofertă educațională grădiniță 

 

Școala Primară “Casa Montessori” va funcţiona în anul şcolar 2014-2015 pentru nivelul 

preșcolar cu: 

• 2 grupe de adaptare, pentru copii între  2-3 ani cu câte 12 copii în grupă 

• 2 grupe pentru copii între 3-6 ani cu 30 și respectiv 20 copii în grupă 

Gradiniţa “Casa Montessori” oferă: 

• educatoare cu pregătire Montessori internaţională (AMI) 

• asistentă de educatoare cu pregătire de specialitate 

• materiale didactice specifice metodei Montessori 

• activităţi educaţionale în baza curriculumului national Montessori 

• activităţi extracurriculare (pentru copiii între 4 și 6 ani): limba engleză, pictură, povestiri 

biblice 

• control medical periodic 

• servicii de consiliere școlară 

• rapoarte de evaluare semestriale ale copiilor şi discuţii individuale cu părinţii pe baza 

acestora 

• micul dejun, dejun şi două gustări (în funcţie de tipul de program) pregatite în bucătaria 

proprie 

Taxe grădiniţă: 

• Taxa de (re) înscriere/rezervare a locului: 400 lei 

o Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul înscrierii/reinscrieriii şi este 

nereturnabilă 

• Taxa masa : 350 lei/lună pentru cei care servesc toate mesele la grădiniţă şi  100 lei 

pentru cei care servesc doar micul dejun şi gustarea de fructe (se plateste lunar) 
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• Tarif anual (lei) în funcţie de program: 

Tip program Interval orar Tarif anual Tarif / lună 

(11 luni) 

Program fără masă 08:00-12:00 11.000 1.000 

Program cu masă 08:00-13:00 11.000 1.000 

 

Program optional de joc si 

creativitate 1/odihna 
13:00-16:00 1.650 150 

Program optional de joc si 

creativitate 2 
13:00-18:00 3.300 300 

  

• pentru plata tarifului anual într-o singură tranşă (septembrie) se acordă o reducere de 5% 

• pentru plata tarifului anual în două tranşe (septembrie, februarie) se acordă o reducere de 

3% 

• se acordă o reducere de 10% pentru fiecare copil, în situaţia în care doi frați sunt  înscrişi 

la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel 

• se acordă o reducere de 15% pentru fiecare copil, în situaţia în care trei frați sunt  înscrişi 

la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel 

• reducerile se acordă doar la tariful de şcolarizare excluzând tariful pentru masă 

• pentru lunile care includ perioade de vacanta (septembrie – iulie), taxele de scolarizare se 

platesc integral  

 

 

 

 


