TAXE
GRĂDINIȚA ERI SNAGOV
ȘCOLARIZARE:
•
650 €/month - program scurt
•
750 €/month - program lung
•
900 €/month - program extra
Plata taxei de școlarizare se poate efectua și integral sau în trei tranșe. În situația în care
părinții optează pentru o altă variantă decât cea lunară, facturile vor fi emise corespunzător.
Pentru familiile care au mai mult de un copil înscris în același timp în grădiniță, taxa de
școlarizare se plăteşte integral pentru primul copil, iar pentru frați sau surori se acordă o
reducere de 10% din taxa de școlarizare, (pentru celelalte servicii nu se oferă reducere).
Taxa de înmatriculare: 500 €
Se achită o singură dată la momentul semnării contractului și nu se deduce din taxa de
școlarizare. Se aplică doar celor ce intră pentru prima dată în grădinița noastră, indiferent în
ce grupă va fi încadrat copilul.
MESE (mic dejun, fructe, prânz, gustări):
Masa de prânz și o masă de fructe sunt parte a programului educațional obligatoriu. Micul
dejun este opțional. Suma pentru masă este facturată lunar, în funcție de prezența copilului.
Masa de prânz constă în: ciorbă/supă, felul doi și desert.
•
5 €/zi pentru programul scurt
•
6 €/zi pentru programul lung
•
7 €/zi pentru programul extra
Resurse: 500 €/an - pentru anul școlar 2021-2022

Această taxă este stabilită la începutul fiecărui an școlar, facturată în tranșe semestriale
egale și nu va depăși 10% din taxa anuală de școlarizare. Ea cuprinde costurile pentru
materiale și mijlo-ace didactice, rechizite, materiale consumabile, echipamente și dotări
necesare desfășurării ac-tivității educaționale la clasă, fond de carte, softuri educaționale
etc.
Transportul și activitățile de la furnizori externi nu sunt incluse în taxa anuală de școlarizare.
În funcție de anotimp și de interesele copiilor, vor fi organizate diverse activități cu caracter
opțional - excursii, tabere, limbi străine, muzică, dans, etc., ale căror costuri vor fi comunicate
separat părinților.
Pe parcursul celor 11 luni de activitate, copilului i se permite să nu participe la activități timp
de maximum o lună calendaristică, la alegerea părinților, costul pentru luna respectivă fiind
de 300 €.

www.eri.school

