
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFTER SCHOOL TOP KIDS 
PROGRAM ȘI TARIFE  

 

  

PROGRAM AFTER SCHOOL  
cuprinde: 

• preluarea copiilor de la școală; 

• servirea mesei de prânz; 

• efectuarea individuală a temelor, recapitulare, 

consolidarea cunoştinţelor însuşite la şcoală, verificarea 

temelor, pregatire pentru olimpiade si concursuri cu 

personal didactic calificat; 

• limba engleză 1 oră/săptămână; 

• servirea gustării; 

• activități recreative; 
 

Tarif: 1450 lei / lună 

 

PROGRAM BEFORE  
AND AFTER SCHOOL 

cuprinde: 

• primirea copiilor începând cu ora 8:00; 

• servirea micului dejun; 

• verificarea temelor  pregătirea pentru şcoală; 

• însoţirea şi predarea copiilor la şcoală; 

• preluarea copiilor de la școală; 

• servirea mesei de prânz; 

• efectuarea individuală a temelor, recapitulare, 

consolidarea cunoştinţelor însuşite la şcoală, 

verificarea temelor, pregatire pentru olimpiade si 

concursuri cu personal didactic calificat; 

• limba engleză 1 oră/săptămână 

• servirea gustării; 

• activități recreative; 
 

Tarif: 1.550  lei / lună 

PROGRAM  SUMMER SCHOOL 
cuprinde: 

• Pentru elevi inteni taxa lunară contractuală 

• Pentru elevi externi taxa lunară 1600 lei 

• Taxă  săptămânală Program  

Summer School (5 zile ) 400 lei 
 

În perioada vacanței de vară venim în sprijinul părinților, derulând 

programul “Summer School” care cuprinde activităţi dedicate 

copiilor de diferite vârste. 
 

Activități organizate în cadrul programului “Summer School”:   

• realizarea temelor de vacanţă, recapitularea, consolidarea 

cunoştinţelor însuşite la şcoală, cu personal didactic calificat; 

• cursuri intensive de limba engleză;  

• activități recreative, cursuri opţionale; 

• cursuri de bune maniere, dezvoltare personală, stop bullying; 

• plimbări în aer liber, parcuri; 

• vizite la muzee, excursii. 
 

Tarif: 1600 lei / lună 

 

OPȚIONALE 
 

• Limba engleză  intensiv (200 lei /8 ședințe) ;                   

• Limba germană (120 lei / 4 ședințe);   

• Dans modern (140 lei/8 şedinţe);       

• Șah (120 lei / 4 ședințe) ;              

• Înot (în perioada vacanței de vară) 

• Dans Modern 140 lei / 8 ședințe / lună 

Informatică  120 lei / 4 ședințe / lună 

Robotică  120 lei / 4 ședințe / lună 

IQ Booster  100 lei / 4 ședințe / lună 

Workshop  TV  160 lei / 4 ședințe / lună 
 

* cursurile opţionale și activitătile extracurriculare    

desfășurate, nu sunt incluse în taxa lunară. 

 

 

 

*Notă: Se va bifa programul pentru care se optează 
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After School „TOP KIDS” este creat pentru copiii care frecventează cursurile școlii primare (Clasa Pregătitoare, Clasele I-IV). 

Programul este adaptat punctual la nivelul claselor constituite şi se defăşoară în intervalul orar 8-18. 

After School „TOP KIDS” este deschis pe toata perioada anului, exceptând  sărbătorile legale şi zilele din preajma sărbătorilor 

Pascale şi a celor de iarnă.  

Mâncarea copiilor este preparată în bucătăria proprie, în cele mai bune condiții, conform recomandărilor medicului nutriționist 

potrivit vârstelor copiilor. Taxa de înscriere pentru fiecare an școlar este de 350 lei. 

 

• mic dejun 

• activități de învățare 

• gustare fructe / legume 

• limba engleză intensiv 

• limba germană (1 ședință / săptămână) 

• masa de prânz 

• rutina de somn 

• gustare  

• curs dezvoltare personală (1 ședință / săptămână) 

• activități recreative indoor / outdoor 
 

Tarif: 1900 lei / lună 

      MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI DISCOUNT-URI: 
 

• 10% reducere aplicată taxei taxei de școlarizare la al doilea copil înscris.  
• pentru 3 copii inscrisi se aplică o reducere de 15% din totalul  
        taxei de școlarizare 
• 5% pentru plata în avans pentru 3 luni 
• 10% pentru plata taxei integrale pentru anul școlar 

 
Taxa școlară se achită în avans, începând cu data de 25 până cel târziu pe data de 5 a lunii următoare. Datele limită de achi tare a 
taxelor școlare mai sus menționate, trebuie să fie respectate de către părinți pentru menținerea bunei funcționări a instituției  

Nume copil: 

Nume părinte: 

Semnătura: 

Data: 

 

 

 

 


