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Ofertă educațională grădiniță 

 

Școala Primară “Casa Montessori” va funcţiona în anul şcolar 2015-2016 pentru nivelul 

preșcolar cu: 

• o grupă de adaptare, pentru copii între  2-3 ani cu câte 15 copii în grupă 

• două grupe pentru copii între 3-6 ani cu 30 de copii în grupă 

Grădiniţa din cadrul Școlii Primare “Casa Montessori” oferă: 

• educatoare cu /în curs de pregătire Montessori internaţională (Association Montessori 

Internationale); 

• asistente Montessori  

• materiale didactice specifice metodei Montessori; 

• activităţi educaţionale în baza curriculumului național Montessori; 

• activităţi extracurriculare (pentru copiii între 4 și 6 ani): limba engleză, activități de Arts 

& Crafts 

• control medical periodic; 

• 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) pregătite în bucătaria 

proprie. 

Taxe grădiniţă: 

• Taxa de înscriere/rezervare a locului: 600 lei 

o Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul înscrierii şi este nereturnabilă; 

• Taxa de reînscriere/rezervare a locului: 400 lei 

o Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul reînscrierii şi este nereturnabilă; 

• Depozit în valoare de 1100 lei, se facturează în ziua încheierii contractului și se achită în termen 

de 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii.  Neachitarea acestei facturi în termen conduce la 

nulitatea contractului educațional. Depozitul este nereturnabil. Depozitul se deduce din valoarea 

ultimei facturi aferente anului școlar. 
• Taxa pentru masă: 350 lei/lună pentru cei care servesc toate mesele la grădiniţă şi  100 

lei/lună pentru cei care servesc doar micul dejun şi gustarea de fructe (se plătește lunar). 
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• Taxa de școlarizare (lei) în funcţie de program: 

Tip program Interval orar Taxa de 

școlarizare anuală 

(în afară de masa) 

Taxa de 

școlarizare/lună 

(11 luni/an) 

Program cu masă parțial 08:00-12:00 11.000 1.000 

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

PROGRAME OPȚIONALE: 

Program opțional de joc și 

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

Program opțional de joc și 

creativitate 2 
13:00-18:00 3.300 300 

  Taxa de școlarizare anuală se poate plăti anual (într-o singură tranșă), semestrial ( în două 

tranșe) și lunar ( în 11 tranșe). 

• 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; 

• toate reducerile se acordă doar la taxa de şcolarizare (de 1000 lei/lună), fără masă, 

depozit sau alte taxe;  

• pentru lunile care includ perioade de vacanță, taxele de scolarizare se platesc integral. 

 

 

 

 


