
 

 

INFORMAȚII  FINANCIARE  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 

1. TAXA DE ÎNSCRIERE 

 Se achită 180 euro la înscrierea copilului în școală. Această sumă nu se restituie în cazul în 

care se renunţă la înscrierea copilului la programele educaţionale ale Școlii Gimnaziale 

Step by Step. Pentru copiii deja înscrişi în școală, nu se achită taxă de reînscriere. 

2. TAXA ANUALĂ PENTRU PROGRAMUL ALES: 

 PROGRAM STANDARD, 8.00-15.45 

Taxa anuală, din care: 
Taxa 

educațională 
Taxă 

administrativă 
Taxa  

hrană* 

Ciclul primar  
(clasa preg-clasa a IV a) 

6110 euro 3940 euro 1200 euro 970 euro 

CICLUL GIMNAZIAL 
(clasa a V a) 

6470 euro 4250 euro 1200 euro 1020 euro 

 PROGRAM EXTINS, 8.00-17.45 

Taxa anuală, din care: 
Taxa 

educațională 
Taxă 

administrativă 
Taxa  

hrană* 

Ciclul primar  
(clasa preg-clasa a IV a) 

6330 euro 4160 euro 1200 euro 970 euro 

CICLUL GIMNAZIAL 
(clasa a V a) 

6680 euro 4460 euro 1200 euro 1020 o 

*Taxa de hrană presupune  furnizarea mesei principale și celor 3 gustări ( mic dejun, ora 11.00, ora 15.30) 

conform meniului săptămânal întocmit de cadrul medical al școlii. Masa principală este furnizată de o firmă 

subcontractoare . Modificările aduse meniului standard/ apelarea la un alt furnizor al mâncării decât cel al școlii 

presupun costuri suplimentare ce vor fi discutate individual.  

Plata se face în primele 10 zile calendaristice ale lunii pentru luna în curs, la cursul BNR din 

ziua plății, dar nu mai puțin de 4,5 ron/1 euro.  

3. TAXĂ ADIȚIONALĂ PENTRU MATERIALELE EDUCAȚIONALE: 

CICLUL PRIMAR 

Clasa pregătitoare-clasa I 200 euro 

Clasa a II a 250 euro 

Clasa a III a-clasa a IV a 300 euro 

CICLUL GIMNAZIAL 

CLASA a V a 350 euro 

Taxa pentru materialele educaționale se plătește în perioada 1-31 august 2017. 



 

 

4. TAXA PENTRU UNIFORMĂ: uniforma școlară este formată din tricou alb, cu guler 

polo și mânecă scurtă/lungă și cardigan bleumarin, cu însemnele școlii si 

pantalon/fustă de culoare închisă. Tricorile pot fi achizitionate și din surse externe, 

fiind însă obligatorie existența siglei școlii.  

 Pret orientativ uniforme:  

Tricou mânecă scurtă, cu însemnele SbS- 60 ron 

Tricou mânecă lungă, cu însemnele SbS- 65 ron 

Emblemă SbS ( de aplicat pe tricouri achiziționate din sursă externă)- 25 ron 

Cardigan cu însemnele SbS- 100 ron 

 

5. TAXA PENTRU ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 

 Plata activităţilor opţionale se face separat de contribuţia de bază.  

Lista și preţurile activităţilor opţionale se stabilesc în luna septembrie pentru anul şcolar 

respectiv. Se pot organiza şi alte activităţi opţionale la propunerea comitetelor de părinţi. In 

cazul activităţilor opţionale de grup, acestea pot fi desfăşurate cu condiţia existenţei unui 

grup de 6 copii. 

 

6. TAXA PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT 

 Transportul poate fi asigurat de microbuzele asociației pentru cursele de la ora 8.00 şi de la 

ora 16.00. La programul extins, până în ora 18,00, nu se asigură transport.  

 Plata transportului realizat cu microbuzele asociației se face pe bază de abonament lunar 

stabilit în funcție de distanța față de școală.  

Zona A  Zona B  

1 cursă pe zi 2 curse pe zi 1 cursă pe zi 2 curse pe zi 

55 euro 100 euro 75 euro 145 euro 

 

7. TAXA DE SECURITATE se plătește în lunile frecventate și este în valoare de 40 

ron/lună. 



 

 

8. TAXE OCAZIONALE 

a. Școala percepe o taxă suplimentară pentru organizarea în alte spații decât în școală 

a diverselor evenimente speciale  (Crăciun, Sarbatoarea celor 100 de zile de 

scoala,  de sfârșit de an școlar).  

b. Școala organizează excursii, cel puțin una în fiecare semestru, iar acestea sunt 

contracost. 

c. Costurile vizitelor la muzee, teatre și ale altor activități extrașcolare nu sunt incluse 

în taxa educațională.  

d. Școala organizează anual o tabară de iarnă (ianuarie/februarie) și o tabară de vară 

(august) ale căror costuri sunt separate față de contribuția lunară. Înscrierea în 

tabară se face prin achitarea unui avans de 500 ron, avans nereturnabil în condițiile 

în care copilul nu mai frecventează tabăra. Plata integrală a taberei se face cu 5 zile 

înainte de plecare.  

e. Frecventarea programului de acomodare în perioada iulie/august, în cadrul 

programului Vacanță de vară pe placul tău! este obligatorie și are loc pe o perioadă 

de minim 2 săptămâni – înainte de începerea primului an școlar pe care urmează 

să-l frecventeze copilul. Costurile vor fi stabilite și comunicate până la data de 15 

aprilie. 

f. Taxa anuală pentru ciclul primar include și prezența copilului la cele 2 

săptămâni obligatorii ale programului Vacanță de vară pe placul tău! derulat în 

perioada 2 iulie- 3 august 2018, cu condiția ca alegerea perioadelor de frecventare 

să se facă până la data de 15 iunie 2018. Opțiunea de a frecventa mai mult de 2 

săptămâni din program presupune costuri suplimentare ( costuri stabilite și 

comunicate până la data de 15 aprilie 2018).  

 

DISCOUNTURI PRACTICATE:  

- Se aplică o reducere de 5% la taxa educațională pentru cel de-al doilea copil înscris 

din aceeaşi familie, 10% la la taxa educațională pentru cel de-al treilea copil înscris din 

aceeaşi familie.  



 

 

- Se aplică o reducere de 5% la taxa educațională pentru copiii care frecventează 

grădiniţa/școala noastră de 2 sau 3 ani şi se reînscriu în anul şcolar următor.  

- Se aplică o reducere de 2% pentru copiii care frecventează grădiniţa/școala noastră 

de 1 an şi se reînscriu în anul şcolar următor. 

- Se aplică o reducere de 10 % din taxa educațională a unei luni, atunci când, în luna 

respectivă, la recomandarea dvs., un copil este înscris la Grădinița Bambi sau la 

Școala Gimnazială Step by Step. 

- Se aplică o reducere de 6% la taxa educațională pentru plata în avans pentru 5 luni.   

- Pentru plata în avans pentru un an şcolar contribuţia se va achita cu o reducere de 10 

% pana la data de 14 iulie 2017. Plățile anuale efectuate in intervalul 15 iulie- 15 

august 2017 beneficiaza de o reducere de 8%.  

Notă: Reducerile se pot cumula, dar nu pot depasi nivelul de 15%.Reducerile se aplică exclusiv 

taxei educaționale. 

PROGRAM DE LUCRU ȘI VACANȚE 

Școala Step by Step funcţionează în perioada 4 septembrie 2017- 3 august 2018. 

Vacanţele copiilor respectă structura anului școlar aprobată de Ministerul Educației și nu se scad 

din taxa lunară: 

- Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018  

- Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018  

- Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018 

- Vacanţa de vară: luna august, la care se adaugă sărbătorile legale: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Mai, şmd. 

- Școala va fi închisă 5 zile lucratoare ( în prima sau ultima zi a săptămânii) în timpul 

anului școlar, în scopul dezvoltării profesionale a echipei. Aceste zile vor fi anunțate în 

luna septembrie 2017. 

 

Notă: În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2017 ( vacanța pentru elevii din ciclul 

primar de învățământ), Școala Step by Step va organiza activități de învățare 

nonformală, excursii și vizite la obiective de interes pentru copii. Absentele din această 

perioadă nu se scad din taxe.  

 


