INFORMAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022
GRĂDINIȚA BAMBI
1. TAXA DE ÎNSCRIERE
Se achită 100 euro la înscrierea copilului în grădiniță. Această sumă nu se
restituie în cazul în care se renunţă la înscrierea copilului la programele
educaţionale ale Grădiniței Bambi Step by Step.
Taxa de înscriere nu se scade din contribuție. În cazul retragerii din
grădiniță, se va face o nouă înscriere.
2. TAXA DE REÎNSCRIERE
Pentru copiii deja înscrişi în grădiniță, care au frecventat fără întrerupere
anul școlar, se achită 50 euro taxă de reînscriere. Această sumă nu se
restituie în cazul în care se renunţă la înscriere.
Taxa se va scădea din contribuția primei luni de frecventare.
3. TAXA ANUALĂ PENTRU PROGRAMUL ALES:

Program standard
8.30-12.30
Program cu masă de prânz
8.30-13.00 -grupele mici
8.30-13.30 – grupele mijlocii
8.30-13.50 – grupele mari
Program prelungit
8.30 – 17.50
Program extins
8.30-18.50
Se poate organiza cu minim
15 înscrieri.

Taxa
educațională
2800 euro

Taxa
administrativă
1350 euro

Total
Taxa anuală
4150 euro

3500 euro

1350 euro

4850 euro

4150 euro

1350 euro

5500 euro

4300 euro

1350 euro

5650 euro

MODALITĂȚI DE PLATĂ
Taxa anuală se poate plăti în 10 tranșe egale, din septembrie 2021 până în
iunie 2022.
Taxa anuală este exprimată în euro, plata făcându-se în lei, între 25 ale lunii
precedente și 5 ale lunii pentru luna în curs, la cursul BNR stabilit pe data de 20
a lunii anterioare celei pentru care se efectuează plata.
Pe data de 25 ale lunii sunt emise notele de calcul pentru fiecare elev înscris în
cadrul școlii.
4. TAXA DE SECURITATE se plătește în lunile frecventate și este în valoare
de 50 ron/lună.
5. TAXA PENTRU REZERVARE DE LOC
În situaţia specială în care un copil nu frecventează programele grădiniţei timp
de o lună, dar rămâne înscris pentru luna respectivă, se va achita suma de 300
euro. Aceasta situaţie poate interveni pentru o singură lună a anului şcolar, la
solicitarea scrisă a părinților. Rezervarea de loc nu presupune accesul la
activitățile de învățare.
6. TAXA PENTRU ACTIVITĂȚI OPȚIONALE
Plata activităţilor opţionale se va face separat de contribuţia de bază.
Lista și preţurile activităţilor opţionale se stabilesc în luna septembrie pentru
anul şcolar următor. Se pot organiza activităţi opţionale la propunerea
comitetelor de părinţi.
7. TAXE OCAZIONALE
a. Grădinița percepe o taxă suplimentară pentru organizarea de
activități speciale în alte spații decât în Grădiniță, pentru vizite sau
excursii.

b. Grădinița organizează anual o tabară de iarnă (ianuarie/februarie) și
o tabară de vară (august) ale căror costuri sunt separate față de
contribuția anuală.
c. Programul Vacanța de vară pe placul tău se desfășoară în perioada
4 – 30 iulie 2022. Fiecare copil va frecventa, la alegere acest
program, cu costuri suplimentare, stabilite și comunicate în luna
mai 2022.
d. Frecventarea programului de acomodare la grădiniță pe o perioadă
de minim 2 săptămâni în perioada

28 iunie-31 iulie 2021 , în

cadrul programului Vacanță de vară pe placul tău este obligatorie
înainte de începerea primului an școlar pe care urmează să-l
frecventeze copilul. Costurile vor fi stabilite și comunicate în luna
mai 2021 și se adaugă taxei de înscriere.
REDUCERI PRACTICATE:
-

Se aplică o reducere de 5% din taxa educațională program standard
pentru cel de-al doilea copil înscris din aceeaşi familie, 10% din taxa
educațională program standard pentru cel de-al treilea copil înscris
din aceeaşi familie.

-

Se aplică o reducere de 5% din taxa educațională program standard
pentru copiii care frecventează grădiniţa noastră de 2 sau 3 ani şi se
reînscriu în anul şcolar următor.

-

Pentru plata în avans pentru un an şcolar contribuţia se va achita cu o
reducere de 10% din taxa educațională program standard pana la
data de 14 august 2021.

Notă: Reducerile se cumulează și nu pot depasi nivelul de 15%. Reducerile se
aplică exclusiv taxei educaționale a programului standard.

PROGRAM DE LUCRU ȘI VACANȚE
Grădinița Bambi funcţionează în perioada 1 septembrie 2021 - 29 iulie 2022.
Programul educațional zilnic al Grădiniței Bambi începe la ora 8.30.
Vacanţele prevăzute la Grădiniţa Bambi: Vacanţa de iarnă: 2 săptămâni;
Vacanţa de primăvara;
Grădinița este închisă în luna august și în sărbătorile legale: 30 Noiembrie, 1
Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Mai, 1 Iunie, şamd.
Grădiniţa va fi închisă în scopul dezvoltării profesionale a echipei o zi de
vineri/luni în fiecare lună ( septembrie-iunie), pe parcursul anului școlar. Aceste
zile vor fi anunțate la începutul anului școlar.

