
PREMS

CLASA PREGĂTITOARE
 un an foarte important pentru tot 

parcursul educațional
 An școlar 2019-2020



Să ne conectăm cu viitorul
 și 

nevoile unei generații digitale! 



 UN  NOU AN ȘCOLAR, DOUĂ TIPURI 
DE PROGRAM 

1. Program scurt 
08:30-12:30 

2.Program bilingv engleză/germană
08:00 – 16:00 



Program scurt  
Orar orientativ 

08:00-08:30 – sosirea copiilor 
08:30 – 09:20-prima oră de curs

09:20-09:30 – pauza 1
09:30-10:20 – a doua oră de curs

10:20-10:30- pauza 2
10:30-11:20 – a treia oră de curs

11:20-11:30 – pauză 
11:30-12:20 – a patra oră de curs 
12:20-12:30- preluarea copiilor 

Structura planului cadru 
Comunicare în limba română (CLR) – 6 

ore  
Matematică și explorarea mediului 

(MEM) – 4 ore 
Comunicare în limba engleză (CLE) – 1 

oră  
Dezvoltare personala – 2 ore 

Muzică și mișcare (MM) – 2 ore
Educație fizică și sport (EFS)– 2 ore

Arte vizuale și abilități practice (AV AP) 
– 2 ore

Opțional – 1 oră  



Program intensiv engleză sau intensiv germană 
Orar orientativ

(25 de activități de învățare/ore de curs) 
 08:00-08:30 – sosirea copiilor 

08:30 – 09:20-prima oră de curs
09:20-09:30 – pauza 1

09:30-10:20 – a doua oră de curs
10:20-10:30- pauza 2

10:30-11:20 – a treia oră de curs
11:20-11:30 – pauză  3

11:30-12:20 – a patra oră de curs 
12:20-12:30 – pauza 4 

12:30 – 13:00 – masa de prânz 
13:00-14:30 – relaxare 

14:30-15:30 – a cincea oră de curs 
15:30-16:00- pauză și gustare 

 

Structura planului cadru

Comunicare în limba română (CLR) – 6 
ore  

Matematică și explorarea mediului 
(MEM) – 4 ore 

Comunicare în limba engleză (CLE) – 8 
ore  

Dezvoltare personală – 2 ore 
Muzică și mișcare (MM) – 1 ore

Educație fizică și sport (EFS)– 2 ore
Arte vizuale și abilități practice (AV AP) – 

2 ore

 
 



  • Siguranță fizică 

• supraveghere video in sălile 
de clasă și pe holuri

• supraveghere  în curtea 
școlii  ( pauze, activități în 
aer liber)

• portar 

• Siguranță emoțională 

• timp pentru a dialoga cu 
copiii

• experiență în a gestiona 
diverse stări emoționale

• spațiu fizic adaptat nevoilor 
lor de moment

• colaborare cu specialiști



TAXA DE ȘCOLARIZARE  

               La nivel primar (CP-I-II-III-IV) - program 08:00-16:00 - din anul școlar 2019-2020  
taxa  de școlarizare este de 18 000 lei/an școlar. Aceasta se achită în 10 rate lunare de 
1800 lei/lună (din septembrie până în iunie), astfel ,,Școala de vară” (luna iulie si 2 
săptămâni din august) este inclusă în costul anual. Copiii care vin din Grădinița PREMS 
benediciază de o taxă de școlarizare redusă pentru clasa pregătitoare de 13200 
lei/an – 1320 lei/lună.  Taxa pentru ceilalți patru ani de învățământ primar este de 18 
000 lei/an conform contractului educațional, respectiv 1800 lei/lună.  
         Alte costuri:
        - taxa de rechizite, manuale și consumabile de 1300 lei care se achită în 2 tranșe: 
la semnarea contractului educațional (650 lei) și la începutul semestrului II (650 lei) 
        - 20 lei/zi (mic dejun, fruct, prânz și gustare)
         Mai multe detalii veți primi și veți regăsi în contractul educațional. 



TAXA DE ȘCOLARIZARE  

               

            Tot din anul școlar 2019-2020, la clasa pregătitoare avem și program scurt de 4 
ore/zi cu o taxă anuală de 10 000 lei/an care se achită în 10 rate lunare (din 
septembrie până în iunie), fără Școala de vară. 

             Alte costuri:
        - taxa de rechizite, manuale și consumabile de 1000 lei care se achită în 2 tranșe: 
la semnarea contractului educațional (500lei) și la începutul semestrului II (500lei) 
        - 20 lei/zi (mic dejun, fruct, prânz și gustare)
         Mai multe detalii veți primi și veți regăsi în contractul educațional. 
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