O educație ALTFEL înseamnă o viziune difERItă asupra vieții.

TAXE

ȘCOALA ERI BRAȘOV

Taxa de școlarizare
(include programul școlar între orele 8-14): 17.100 lei/an și poate fi achitată:
•
integral până la data 1 septembrie.
•
în trei rate a câte 5700 lei cu date scadente la 1 septembrie, 5 ianuarie și 1 aprilie.
•
lunar, timp de 9 luni, între septembrie și iunie, în tranșe a câte 1900 lei/lună.
Taxa de înmatriculare în valoare de 500 lei se achită la momentul semnării contractului.
Taxa de înscriere/reînscriere în valoare de 1500 lei se achită până în 15 martie (reînscriere)
și 15 aprilie (înscriere) și se deduce din taxa de școlarizare aferentă anului școlar următor. În
cazul în care beneficiarii renunță la locul ocupat la școală, ulterior înmatriculării, acest avans
nu se returnează.
Taxa de rezervare în valoare de 1500 lei, aplicabilă exclusiv elevilor care se transferă de la
alte școli 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 1000 lei/an școlar (clasa pregătitoare), 1500 lei/an școlar (clasele I-IV)
facturată în tranșe semestriale egale. Ea cuprinde costurile pentru manuale, caiete speciale,
rechizite, materiale consumabile, echipamente și dotări necesare desfășurării activității
educaționale la clasă, 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 elevului 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
școlii, creșterea prețului/porție livrată va determina în mod direct o creștere a sumei facturate
de școală pentru meniu.

www.eri.school

Taxa de program prelungit (after-school), în valoare de 500 lei/lună este fixă, iar vacanțele
sau perioadele libere prin lege nu se scad, excepție făcând vacanța de vară în care se
organizează Centru de vacanță în condiții specifice.
Programul prelungit se desfășoară zilnic, pe parcursul anului școlar, între orele 14 și 17,
în clădirea școlii. Programul presupune supraveghere, joacă liberă, activități educative la
propunerea pedagogului de serviciu (jocuri de masă, jocuri de mișcare, microproiecte),
petrecerea timpului în aer liber, îndrumarea efectuării eventualelor teme, învățare remedială
(doar la recomandarea cadrului didactic de la clasă), activități de dezvoltare personală.
Copiii participă voluntar la astfel de activități propuse.
Alte servicii:
(1) 50 lei /zi pentru supravegherea ocazională a elevilor care nu sunt înscriși în programul
prelungit.
(2) Taxa pentru discipline extracurriculare la cererea părinților se stabilește în funcție de
oferta organizatorului de activitate.
(3) Costurile pentru excursii, tabere, activități în săptămâna Școala Altfel, 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.
(4) În cazul în care elevul are cerințe educaționale speciale (CES), părinții se obligă să îi
asigure elevului, la recomandarea psihologului școlii și învățătorului de la clasă, un profesor
însoțitor (shadow) pe toată durata programului educațional, 5 zile/săptămână, între orele 8
și 14.
Reduceri
Pentru familiile care mai mult de un copil înscris în același timp la școala ERI, taxa de
școlarizare se plătește 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).
* Toate plățile se efectuează exclusiv în contul bancar, pe baza facturilor emise.
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