
 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

Nivelul primar 1 al Școlii Primare Montessori MSB-MKB este autorizat de Ministerul 

Educației Naționale prin OM nr. 4681/08.08.2017. 

Montessori School of Bucharest vă oferă: 

Personal cu o foarte bună pregătire în domeniu 

✔ învățătoare pregătite și în curs de pregătire în pedagogia Montessori. 

✔ profesori de engleză și asistente de învățătoare la fiecare clasă, pregătiți pentru 

a susține munca învățătoarelor; 

✔ medic școlar, asistent medical, consilier școlar; 

✔ profesori colaboratori pentru muzică, pictură, educație fizică, franceză, religie. 

✔ echipă care aderă la principiile și valorile noastre prezentate în Ghidul Părinților, 

susținând și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, pe lângă cea academică. 

Curriculum Montessori aprobat de către Ministerul Educației, care respectă atât 

principiile Association Montessori Internationale cât și obiectivele din  

programele școlare naționale ale Ministerului Educației. 

În clase se regăsesc atât materiale Montessori după standarde  

internaționale, cât și auxiliare tradiționale și toate rechizitele  

necesare pe parcursul anului.  

Pe lângă biblioteca școlii, toate clasele dispun de  

enciclopedii și cărți de lectură și de cultură generală  

necesare pentru proiectele copiilor. Copiii își completează  

informațiile pentru proiecte cu vizite la muzee, magazine,  

instituții din București (în perioadele în care este posibil). 

Structura anului școlar este cea stabilită de Ministerul Educației. 

Mediu de lucru special amenajat pentru etapa de dezvoltare a copiilor de 6-11 ani: 



 

 

✔ cabinet de limbi străine, sală de arte, sală de gimnastică, cabinet medical, 

curte; 

✔ materialele Montessori așezate la îndemâna copiilor; 

✔ mese, scaune, covorașe de lucru pentru munca în  

colaborare și lucrul individual; 

✔ mașini de spălat vase și ustensile de bucătărie pentru  

auto-gospodărire; 

✔ biblioteca comună și colț de lectură pentru fiecare clasă. 

CONTRIBUȚIA PĂRINȚILOR 

La înscrierea/reînscrierea în anul școlar:  

Sumă nerambursabilă în cazul renunțării: 900 €. Din aceștia, 400 € vor fi direcționați 

către contribuția pentru prima tranșă. 

Pe parcursul anului școlar: 

Contribuția anuală pentru copiii nou înscriși la nivelul primar este calculată pentru 

perioada septembrie 2022 – iunie 2023 și poate fi achitată într-o plată anuală sau în 

3 rate (de achitat înainte de 1 septembrie, 1 ianuarie, 1 aprilie). 

 
PLATĂ 

ANUALĂ* 
 

01.09. 
2022 

01.01. 
2023 

01.04. 
2023 

 

PROGRAM MONTESSORI 

8:00-16:00 
7,500 € SAU 3,000 € + 2,250 € + 2,250 € 

 

 

PROGRAM DE 
SUPRAVEGHERE 

(after-school) 16:00-18:00 

1.000€ SAU 400 € + 300 € + 300 €  

*Tarife standard fără reduceri aplicate 

 

Reduceri: 

✔ 300€/an pentru părinții ai căror copii vin de la grădinița MSB-MKB; 

✔ 300€/an pentru plata integrală anuală, la înscriere – aplicată în tabel la plata 

anuală; 

✔ 600€/an pentru fiecare copil, în cazul familiilor cu 2 copii înscriși și 800€/an 

pentru fiecare copil, în cazul familiilor cu mai mulți copii înscriși. 

 

Școala online 



 

 

În situația închiderii fizice temporare a școlilor de către autorități, taxa pentru 

programul online este de 540€/lună. 

 

Depășirea programului: 3 lei/minut calculat de la ora stabilită în programul 

copilului. 

Orice depășire a programului stabilit prin contract se va notifica și taxa cu 3 lei/minut 

calculat de la ora începerii sau încheierii programului.  

 

Sunt incluse: 

✔ 3 mese pe zi (gustare dimineață, prânz, gustare după-amiază); 

✔ un set de uniformă (5 tricouri cu sigla MSB); 

✔ cărți, manuale, rechizite, materiale necesare pentru proiecte, materiale de artă. 

Nu sunt incluse: 

● Cluburile Părinților, cu excepția primelor două; 

● excursiile în afara orașului și taberele; 

● activitățile opționale; 

● extracurriculare: ieșirile la muzee / biblioteci în grupuri mici de 3-4 copii sau 

grupuri mari (transport și bilete); 

● programul școlii de vară, dacă se organizează.   

În cazul în care elevul absentează din orice motiv, nu vor exista recalculări ale acestor 

sume. Plăţile se vor efectua în RON, conform contractului. 


