O educație ALTFEL înseamnă o viziune difERItă asupra vieții.

TAXE

GRĂDINIȚA ERI BRAȘOV

Taxa educațională se plătește pentru 11 luni/an.
•
•

Program scurt între orele 08.00 - 14.00 este de 1200 lei/lună
Program lung între orele. 08.00 - 18.00 este de 1500 lei/lună

Taxa de înmatriculare în valoare de 500 lei se achită la momentul semnării contractului.
Taxa de rezervare în valoare de 1500 lei, aplicabilă exclusiv copiilor care se transferă de
la alte grădinițe și nu pot efectua transferul la momentul încheierii contractului. Taxa are
caracter nerambursabil și se aplică în situația în care între momentul semnării contractului și
cel al transferului efectiv trec mai mult de 4 luni calendaristice.
Taxa de resurse 400 lei/an școlar. Ea cuprinde costurile pentru rechizite, materiale
consumabile, echipamente și dotări necesare desfășurării activității educaționale la grupă,
fond de carte, softuri de comunicare și educaționale etc.
Costuri masă: masa de prânz și o masă de fructe sunt parte a programului educațional
obligatoriu. Costurile legate de asigurarea acestora sunt între de 20 și 24 lei/zi, sumă
facturată lunar, în funcție de prezența copilului și varianta de meniu pentru care optează.
Masa de prânz constă în: ciorbă/supă, felul doi și desert (preparat/fructe).
Având în vedere că mâncarea este oferită de un producător de tip catering, colaborator al
grădiniței, creșterea prețului/porție livrată va determina în mod direct o creștere a sumei
facturate de grădiniță pentru meniu.
Alte servicii:
(1) 20 lei/zi pentru supravegherea ocazională a copiilor care nu sunt înscriși în programul
lung.
(2) Taxa pentru discipline extracurriculare la cererea părinților se stabilește în funcție de
oferta organizatorului de activitate.
(3) Costurile pentru excursii, tabere, intrări la spectacole sau taxe de participare la ateliere
etc. vor fi suportate separat de către părinți și vor fi comunicate pe parcursul anului școlar în
funcție de situație.
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Reduceri
Pentru familiile care mai mult de un copil înscris în același timp la grădinița ERI, taxa de
școlarizare se plătește integral pentru primul copil, iar pentru frați sau surori se acordă o
reducere de 10% din taxa educațională, (pentru celelalte servicii nu se oferă reducere).
* Toate plățile se efectuează exclusiv în contul bancar, pe baza facturilor emise.
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