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MONTESSORI KINDERGARTEN OF BUCHAREST 

OFERTA 2020-2021 

 

Grădinița Montessori Kindergarten of Bucharest (MKB) este prima grădiniță Montessori deschisă 

în București (în 2007) și reprezintă nivelul preșcolar al Școlii Montessori MSB-MKB București. 

Grădinița este autorizată și în curs de acreditare. Misiunea noastră este de a promova educația de 

tip Montessori la un nivel cât mai înalt, respectând fiecare copil în parte și încurajându-l să se 

dezvolte în ritmul său propriu, cultivându-i dorința de cunoaștere și în afara grădiniței. Unul din 

scopurile de bază ale educației Montessori este de a forma copii independenți, care să fie capabili 

să ia singuri decizii, toleranți, responsabili, precum și de a forma minți flexibile și creative care se 

adaptează rapid la complexitatea societății actuale. Continuăm să educăm copiii cu profesionalism. 

Montessori Kindergarten of Bucharest vă oferă: 

- grupe mixte pentru copii între 3-6 ani și grupe mici cu copii de 2-3 ani; 

- Educatoare Montessori cu diplomă AMI recunoscută internațional sau în curs de obținere; 

- 2 asistenți la grupele 3-6 ani, unul dintre ei pentru curriculum de engleză; 

- Materiale Montessori comandate de la distribuitori specializați; 

- Mediu special creat pentru copii, mobilier și chiuvete pe dimensiunea lor; 

- Medic școlar săptămânal, asistentă medicală zilnic; 

- Predare conformă cu specificul metodei Montessori; 

- Evaluare continuă a copiilor și întâlniri individuale cu părinții și între evaluarea inițială și cea 

finală, la cerere; 

- Activități extra-curriculare; 

- 3 mese pe zi (gustarea de dimineață, prânzul, gustarea de după-amiază); 

Alte activități pe care le organizăm, dar nu le oferim noi (deci nu sunt incluse în taxa de școlarizare): 

- Eventuale excursii ce necesită autocar; 

- Colaborare cu psiholog, logoped, alți specialiști, la nevoie; 

- Activități opționale – pentru acestea se vor semna contracte individuale cu furnizorii. 

Gestionarea contractelor va reveni integral instructorilor de activități opționale și părinților. 
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CONTRIBUȚIA PĂRINȚILOR 

OFERTA 2020-2021 

La înscriere 

Suma nerambursabilă în cazul renunțării                            200€ 

Depozit                               150€ 

Tariful de înscriere se achită la începutul fiecărui an școlar. Depozitul se achită pentru fiecare copil 

înscris. Se returnează la sfârșitul anului, prin ajustare cu valorile datorate și neachitate.  

Pe parcursul anului școlar: 

Contribuția anuală a părinților este calculată pentru perioada septembrie 2020– iulie 2021 și poate 

fi achitată într-o plată anuală sau în 3 rate (de achitat înainte de 1 septembrie, 1 ianuarie, 1 mai). 

 

TIP PROGRAM PLATĂ ANUALĂ  01.09.2020 01.01.2021 01.05.2021 

SCURT 

2-3 ani: 8:30/9:00-12:00 

3-6 ani: 8:30/9:00-13:00 

4.510€ SAU 1.720€ 1.720€ 1.290€ 

MEDIU (cu masă) 

2-3 ani: 8:30/9:00-13:00 

3-6 ani: 8:30/9:00-14:00 

5.610€ SAU 2.120€ 2.120€ 1.590€ 

LUNG (cu somn) 

2-3 ani, 3-6 ani: 8:30/9:00-16:00 
6.050€ SAU 2.280€ 2.280€ 1.710€ 

ÎNTREG (cu after-school) 

3-6 ani: 8:30/9:00-18:00 
6.490€ SAU 2.440€ 2.440€ 1.830€ 

 

Programul before-school (8:00-8:30) este de 20€ și se achită lunar. Frații copiilor de la școală 

beneficiază de gratuitate pentru programul before-school.  

Notă: 

a) Copiii de la grupele de 2-3 ani au program numai până la ora 16; 

b) Programul de după-amiază pentru copiii care au nevoie de somn este posibil în limita 

locurilor disponibile: 12/grupă la grupele de 3-6 ani și 9/grupă la grupele de 2-3 ani. 
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REDUCERI 

Pentru plata integrală anuală, la înscriere                     220€/an 

Pentru fiecare frate/soră În cazul familiilor cu mai mulți copii înscriși                  30€/lună 

Pentru absențe medicale:  

- în cazul în care copilul este absent mai puțin de 15 zile lucrătoare, nu se returnează nicio 

valoare din sumele achitate; 

- în situațiile în care copilul absentează mai mult de 15 zile lucrătoare consecutive, motivat cu 

scutire medicală, contribuția pentru luna respectivă se va modifica, având valoarea de 180€, indiferent 

de programul ales. 

 

ALTE CONTRIBUȚII 

Fond de evenimente extracurriculare 

După fecare eveniment extra-curricular, părinții ai căror copii au participat la eveniment vor primi în 

notificarea de plată și suma de achitat pentru acesta, anunțată anterior evenimetului.  

Depășirea programului                                                                                             o carte/întârziere 

Orice depășire de până la 20 de minute a programului stabilit prin contract se va notifica și taxa cu o 

carte de copii la fiecare întârziere. O parte din cărți vor face parte din biblioteca școlii, o parte vor fi 

donate unor copii care se vor bucura de ele. Cărțile se aduc la grădiniță în dimineața următoare zilei 

în care s-a întârziat. Dacă depășirea programului este cu mai mult de 20 de minute, tariful este de 

2,5 euro/oră calculat de la ora încheierii programului. 

Schimbarea programului                   30€/modificare 

Prima schimbare de program este gratuită. Pentru copiii aflaţi în adaptare, programul se modifică 

gratuit pană când educatoarea anunţă că perioada de adaptare s-a încheiat. 

Testare masă                                    30€ 

Părinții pot beneficia de o săptămână de testare a dorinței copilului de a participa la programul cu 

masă. Pentru această perioadă se va încheia un act adițional la contractul de bază. 

Plata acestor taxe se va face lunar.  
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Perioadă de adaptare pentru un copil nou              12€/zi 

Când copilul începe să stea minim 3 ore dimineața, părinții plătesc programul ales. 

Pro-rata 

Dacă părinții optează pentru schimbare de program, se modifică suma trimestrială proporțional. 

Când înscrierile au loc în timpul anului școlar, primul trimestru se calculează proporțional. 

 

Vă mulțumim! 

 

Montessori Kindergarten of Bucharest 


