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 NIVEL PRIMAR   

 

ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR (cu nivel de învățământ preșcolar și primar) 

ADRESA: Bulevardul 1 Mai, Nr. 2L, Ilfov 

TELEFON: 0753096026 

E-MAIL: info@scoalakinderstar.ro 

WEBSITE: www.scoalakinderstar.ro 

Cine suntem? 

 Școala Primară ,,Kinderstar” este o unitate de învățământ ACREDITATA, care face parte din rețeaua 

națională a unităților de învățământ privat din Romania. Nivelul preșcolar este acreditat in baza Ordinului 

Ministerului Educației Naționale nr. 4688/ 18.08.2017, iar nivelul primar este acreditat în baza Ordinului 

Ministerului Educației Naționale nr. 5048/ 29.08.2019. 

 
 
CURRICULUM  
      
Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea din Școala Primara KINDERSTAR sunt avizate de 
Ministerul Educației Naționale și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare creative, inovatoare, 
interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice la standarde internaționale. 
 
CURRICULUM ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CU PREDARE INTENSIVĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ: Continuă realizarea tranziției de la 
studierea limbii engleze, ca limbă secundară, la engleza văzută ca sistem de comunicare și mijloc de cunoaștere a lumii. 
Deprinderea unor strategii lingvistice de citire și scriere în engleză devin esențiale pentru a învăța limba în sine, a învăța 
cum funcționează aceasta, a învăța prin intermediul limbii despre lumea din jurul nostru. Școala KINDERSTAR susține 
promovarea examenelor Cambridge. 
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I.Pentru clasa pregătitoare și clasele I-IV avem următoarele programe de 

școlarizare: 

CLASA PREGĂTITOARE 

CLASA PREGĂTITOARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program scurt (de bază): 8.00 - 12.00 

Tarif: 14.000 lei/ an 

  programă școlară conform curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților; 

   gustare de fructe proaspete 

  supraveghere medicală pe toată perioada programului 

                          Discipline                                              Număr de ore 

Limba și literatura română                                    5 

Limba engleză                                    1 

Matematica                                   4 

Educație pentru societate                                   1 

Educație fizica                                   2 

Muzică și mișcare                                   2 

 Arte vizuale și ab. practice                                               2 

             Dezvoltare personală                                                       2 

Opțional (English is FUN)                                            1 

TOTAL                                 20 

  

 

 

  Program lung: 8.00 - 16.00 

   Tarif: 16.000 lei/ an 

 programă școlară conform 
curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru 
concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor 
transmise părinților 

  supraveghere medicală pe toată 
perioada programului 

 gustare de fructe proaspete, masa de 
prânz 

  gustare de după-amiază 
  aprofundarea cunoștințelor 

asimilate în prima parte a zilei prin 
lucrul suplimentar 

 6 ore de limba engleză 
 2 ore de educație fizică 
 1 oră de TIC 
 ore de studio /efectuarea temelor 

 
 

Program prelungit: 8.00 - 18.00 

Tarif: 20.000 lei/an 

  programă școlară conform 
curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru 
concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor 
transmise părinților; 

  supraveghere medicală pe toată 
perioada programului; 

  gustare de fructe proaspete, masa 
de prânz; 

  gustare de după-amiază; 
  aprofundarea cunoștințelor 

asimilate în prima parte a zilei prin 
lucrul suplimentar; 

 6 ore de limba engleză 
 2 ore de educație fizică 
 ore de studio /efectuarea temelor 
 activități libere 
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CLASELE  I – IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Program scurt (de bază): 8.00 – 12.00/13.00 
Tarif: 15.000 lei/an 

 

  programă școlară conform curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților; 

   gustare de fructe proaspete 

  supraveghere medicală pe toată perioada programului 

 

Nr.crt. Discipline Cl. I Cl. a II-a Cl. a III-a Cl. a IV-a 

1 Limba și literatura română 7 6 5 5 

2 Limba engleză 1 1 2 2 

3 Matematica 4 5 4 4 

4 Științe ale naturii - - 1 1 

5 Educație pentru societate 1 1 1 1 

6 Educație civică - - 1 1 

7 Istorie - - - 1 

8 Geografie - - - 1 

9 Educație fizica 2 2 2 2 

10 Joc și mișcare - - 1 1 

11 Muzică și mișcare 2 2 1 1 

12 Arte vizuale și abilități practice 2 2 2 1 

13 Dezvoltare personală 1 1 - - 

15 Opțional  1 1 1 1 

16.  TOTAL 21 21 21 22 
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În taxă nu sunt incluse manualele, auxiliarele necesare la clasă și caietele suplimentare, de lucru la 
clasă. De asemenea nu sunt incluse în taxă testările elevilor la concursuri, activitățile extracurriculare și 
extrașcolare, vizitele, excursiile.  Toate acestea sunt incluse în taxa unică ce se va comunica la începutul 
anului școlar 01-15 septembrie 2021 (150/200 euro). 

 Pentru rezervarea de loc, se achită taxa pentru luna septembrie 2021 , conform programului ales, până 
la 15 martie 2021, care se scade din valoarea taxei educaționale pentru luna septembrie 2021, avansul 
fiind nerambursabil, în cazul retragerii. 

 Pentru al doilea copil puteţi beneficia de o reducere de 20%. Discount-ul pentru frate se acordă fie 
dacă acesta este la şcoală sau la grădiniţă, doar la taxa educationala. 

 Din taxele educaționale nu se scad absențele, vacanțele, respectiv zilele declarate libere prin Codul 
Muncii. 

 Taxele educaţionale lunare se plătesc în perioada 01-05 a lunii, pentru luna în curs.  

    Program lung: 8.00 - 16.00 

            Tarif: 18.000 lei/an 

 programă școlară conform 
curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru 
concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor 
transmise părinților 

  supraveghere medicală pe toată 
perioada programului 

  gustare de fructe proaspete, masa 
de prânz 

  gustare de după-amiază 
  aprofundarea cunoștințelor 

asimilate în prima parte a zilei prin 
lucrul suplimentar 

 4-5 ore limba engleză 
 1-2 ore  educație fizică 
 1 oră TIC 
 2 ore limba germană(cl. a II-a - a IV-a) 
 ore de studio / efectuarea temelor 

 

 
 

Program prelungit: 8.00 - 18.00 

      Tarif: 20.000 lei/an 

 

  programă școlară conform 

curriculumului national; 

  pregătire suplimentară pentru 

concursuri naționale; 

  rapoarte de evaluare a elevilor 

transmise părinților; 

  supraveghere medicală pe toată 

perioada programului; 

  gustare de fructe proaspete, masa de 

prânz; 

  gustare de după-amiază; 

  aprofundarea cunoștințelor asimilate 

în prima parte a zilei prin lucrul 

suplimentar; 

 4-5 ore de limba engleză 
 1-2 ore de educație fizică 
 2 ore limba germană(cl. a II-a - a IV-a) 
 ore de studio/efectuarea temelor 
 activități libere 
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 CLUBURILE se desfășoară între orele 16:00- 18:00.  

Karate 

Dans 

Fotbal 

Baschet 

Pictură 

Teatru 

Lego Robotik 

Laboratorul cu reacție și distracție 

 

Contact:   Strada: 1 Mai, nr.2L, comuna Berceni, judet Ilfov 
       Tel: 0753096026 – Lorena Droana, manager 
 
  


