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Cap I: Informații și obligații financiare pentru anul
școlar 2011 - 2012
A.Taxa de înscriere:
se achită o singură dată, la înscrierea la SEB;
este de 450 Euro și se va achita în ziua depunerii formularului de înscriere,
odată cu contribuția aferentă lunilor septembrie și octombrie 2011, în

Matematică şi ştiinţe

termen de maximum o săptămână de la primirea formularului de înscriere

Om şi societate

de la secretariatul SEB;

Educaţie fizică şi sport
Arte
Personal auxiliar
Management
Organizare
Ciclul primar
Ciclul gimnazial

suma este plătibilă în lei, la cursul BNR din ziua plății, dar nu mai mic de
4 RON/ Eur
sumele sunt nereturnabile în situația renunțării sau transferului
B. Contribuția părinților pentru anul școlar 2011 – 2012:
este 7000 Euro / an școlar, respectiv 10 luni calendaristice
taxa de școlarizare pentru luna septembrie 2011 se plateste odata cu
depunerea formularului de inscriere și cea pentru luna octombrie 2011
până cel mai târziu 15 aprilie 2011, sume nereturnabile în cazul renunțării

Ciclul liceal

sau transferului;

Program zilnic

taxa pentru următoarele 8 luni (noiembrie 2011 – iunie 2012) se achită

Uniforma
Facilităţi şi resurse

lunar sau integral. Pentru varianta în care se achită lunar, plățile se vor
efectua in avans cu 2 luni, incepand cu 1 septembrie 2011, pana in aprilie
2012; in lunile mai si iunie 2012, se vor achita taxele aferente lunilor

Biblioteca

septembrie, respectiv octombrie 2012;

Terenul de sport

taxa pentru cele 8 luni menționate la pct. anterior se poate achita și

Cabinetul medical
Cabinetul de consiliere

integral la înscriere, caz în care se acordă o reducere de 5%;
se acordă o reducere de 15% pentru familiile cu mai mulți copii înscriși
la SEB;

Cantina

întârzierile plăților față de termenul stabilit se penalizează cu 0,15% pe zi

Transportul

calendaristică, aplicată la suma neachitată. Pentru o întârziere mai mare

Casieria
Paza
Curriculum
Prezentare generala
Obiective educaţionale
Activitati extraşcolare

de 2 luni, SEB își rezervă dreptul de a întrerupe colaborarea cu
dumneavoastră, caz în care se impune transferul elevului la altă unitate
școlară;
în situația în care intervine transferul elevei/elevului pe parcursul unei luni,
contribuția va fi achitată pentru luna întreagă;
sumele sunt plătibile în lei, la cursul BNR din ziua plății, dar nu mai putin
de 4 ron/eur, în zilele de 1 și 2 ale lunii- dacă sunt zile lucrătoare sau în
următoarele 2 zile lucrătoare, dacă 1 și 2 sunt sărbători legale sau

Activităţi

vacante;

Broşură cercuri

perioadele de absentare și vacanțele nu se scad din taxa anuală

Calendar SEB
Calendar
Concursuri şi examene

Noutăţi SEB

Contributia de școlarizare include:
10 ore de limba engleză/săptămână la ciclul primar și 7 ore de limbă

31.01.2012
Rezultatele olimpiadei de limba
romana, faza pe scoala,
decembrie 2011

31.01.2012
Robin Gosejohann,
reprezentantul Fundației ERSTE
din Austria, a fost invitatul
Întâlnirii de Luni, 30.01.2012,
de la gimnaziu

30.01.2012
IMPORTANT: In anul scolar
2012-2013, SEB va scolariza
elevi atat pentru clasa
pregatitoare, cat si pentru clasa
a I-a. Inscrierile se fac pana in
data de 14 februarie telefonic
sau pe mail, urmand ca din 15
februarie sa aiba loc procedura
de selectie.

25.01.2012
Despre hiking si aventura, cu
domnul Razvan Marinescu.

24.01.2012
Noutati: Taberele de ski si
snowboard de la Predeal si
Borovets (Bulgaria)

24.01.2012
Momente de la Serata Muzicala
de Craciun din data de 22
decembrie 2011.

24.01.2012
Noutati: Vizita domnului Ivan
Patzaichin la SEB.

23.01.2012
Noutati: Evaluare in Educatie,
etapa a II-a, martie 2012.

06.12.2010

engleză la gimnaziu;
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1 oră de limbă engleză/ săptămână cu un vorbitor nativ;
Go
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Olimpiade
majoritatea cercurilor din programul 16-18 ;
Evaluare in Educatie
49 captures
pregătiri suplimentare pentru performanță și participare la concursuri
26 Feb 2010 - 3 Jan 2018

Arhimede

școlare;

Cangurul

pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoștințelor;

Examene Cambridge

activități extrașcolare și cursuri specifice școlii;

Admitere in licee
Alte concursuri

progres, rapoarte semestriale, rapoarte ale profesorilor consilieri;
pregătirea examenului pentru testul de limbă engleză Cambridge YLE ;
pregătirea pentru olimpiade școlare ;
participarea la diverse proiecte/programe educaționale;

Taxe

participarea la concursuri ale școlii, naționale și internaționale;

Acord

2 mese principale pregătite la cantina SEB și 2 gustări pe zi;

Consiliul elevilor
Pagina părinţilor
Consiliul Reprezentativ
Comunicarea
Grafic consultaţii
Porţi deschise
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evaluările corespunzătoare activităților didactice ;

Admiterea la SEB

Tabere şcolare

2010 2012 2013

cadru didactic;
rapoarte de evaluarea elevilor transmise părinților : rapoarte periodice de

Formular
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efectuarea temelor la limba română și matematică sub supravegherea unui

Programe şi proiecte
Procedura de admitere

NOV FEB JAN

Parteneri

comunicarea/ corespondența permanentă cu părinții;
ore de consiliere pentru elevi și părinți;
acces la bibliotecă și cabinetul de informatică;
supraveghere, control și tratament medical pe toată perioada
programului;
paza asigurată non stop de către o firmă specializată ;
vizite la muzee, institutii culturale etc. din București cuprinse în graficul de

Vizitatori Online

activități extrașcolare al SEB ;

Avem 19 vizitatori online

recompense pentru elevi :

Resurse tematice

cadouri de Moș Nicolae, Crăciun, Paște și 1 Iunie

Pagina elevilor

toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar/gimnazial din
curriculum-ul MECI precum și ore suplimentare de limba română și

Lucrari ale elevilor

matematică;

Assembly

premii și diplôme pentru rezultate bune la olimpiade și concursuri

Noutăţi

școlare

Newsletter
Publicaţii
SEBtv

excursii de o zi, spectacole, petreceri etc.
serbări și evenimente organizate de școală, cuprinse în programul de
activități extrașcolare

Galerie Foto
Contact

C. Cheltuieli suplimentare:
manuale școlare care se achiziționează în luna septembrie prin intermediul
școlii, sumele

404 Not
Found

aferente fiind comunicate pe site-ul școlii și prin caietul de comunicări, iar
plata făcându-se în termen de 2 săptămâni de la comunicare;
taxele pentru susținerea examenelor Cambridge și pentru participarea la
diverse concursuri (Smart, Cangurul etc.);
uniforma școlară, costumul de sport și costume pentru serbări.

nginx/1.13.11

spectacole, excursii și tabere ;
anumite cercuri în cadrul intervalului orar 16:00 – 18:00 : tenis, înot,
pian, chitară, canto, Mind Lab,teatru de improvizatie, urban Kids, debate,
etc.

Cap II: Informaţii şi obligaţii financiare pentru
următorii doi ani
an școlar 2012-2013 - taxa de școlarizare va fi 7700 euro/an
an școlar 2013-2014 - taxa de școlarizare va fi 7700 euro/an
Anual părinții vor completa și semna formularul de reînscriere specific SEB.
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