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Înscrierea și Contribuţiile Deutsche Schule Bukarest an școlar 2020/2021 
Creșă și Grădiniţă 
Bun venit la Deutsche Schule Bukarest DSBU! Ne bucurăm că doriți să vă inscrieți copilul la școala noastră și vă 
muțumim pentru încrederea acordată instituției noastre. Vă informăm cu plăcere despre contribuțiile și 
procedura de înscriere a DSBU. 

Creșă 
Creșa oferă începând cu anul școlar 2020/2021 zile flexibile pentru înscriere. Copilul trebuie să fie prezent 
minim 3 zile dintr-o săptămână. Programul scurt până la ora 12:30 nu poate fi ales decât pentru cota completă 
de 5 zile pe săptămână.  

Program Pana la ora 
12:30 

Pana la ora 15:00 Pana la ora 18:00 

3 zile  4 zile 5 zile 3 zile 4 zile 5 zile 

Trimestrul I 2.200 1.800 2.280 2.720 2.040 2.600 3.120 

Trimestrul II 2.200 1.800 2.280 2.720 2.040 2.600 3.120 

Trimestrul III 1.100 900 1.140 1.360 1.020 1.300 1.560 

Contribuţia pe an în Euro 5.500 4.500 5.700 6.800 5.100 6.500 7.800 

Program Pana la ora 
12:30 

Pana la ora 15:00 Pana la ora 18:00 

Trimestrul I 2.160 2.600 3.030 

Trimestrul II 2.160 2.600 3.030 

Trimestrul III 1.080 1.300 1.540 

Contribuţia pe an în Euro 5.400 6.500 7.600 

Reducere pentru fraţi 
DSBU acordă familiilor cu mai mulţi copii o reducere. Pentru doi fratţi/surori beneficiază ambii copii de o 
reducere de 5%, fiecare alt/ă frate/soră beneficiază de o reducere de 10%. 
Transport 
DSBU oferă un serviciu de transport pentru copii către școală și înapoi acasă. Costurile variază in funcţie de 
adresa de domiciliu și se situează între 120 și 220 Euro pe lună pentru un traseu dus-întors. 
Contribuţia de înscriere 
O contribuţie unică și nerambursabilă se percepe la prima înscriere în cadrul DSBU. Contribuţia de înscriere 
pentru creșă este de 500 Euro, iar pentru grădiniţă de 800 Euro. 
Excursiile  de  o  zi 
Costurile excursiilor de o zi și a celorlalte activităţi atât interne cât și externe din timpul anului școlar sunt 
incluse în contribuţie. Excepţiile care implică costuri suplimentare trebuie confirmate în prealabil cu părinţii. 
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