
Înscrierea și Contribuţiile Deutsche Schule Bukarest an scolar 2020/2021 
Școala 
Bun venit la Deutsche Schule Bukarest DSBU! Ne bucurăm că doriţi să vă înscrieţi copilul la școala noastră și vă 
mulţumim pentru încrederea acordată instituţiei noastre. Vă informăm cu plăcere despre contribuţiile și 
procedura de înscriere a DSBU. 
Procesul de înscriere 
Pentru a garanta oricărui copil un start optimal în viaţa academică a DSBU, se vor absolve următoarele teste:  

- Test preșcolari (doar pentru clasa 1)
- Test de evaluare a limbii germane (toate clasele)
- Scrierea unui eseu (începând cu clasa a 3-a)

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

Trimestrul I 4.160 4.960 

Trimestrul II 4.160 4.960 

Trimestrul III 2.080 2.480 

Contribuţia pe an în Euro 10.400 12.400 

Reducere pentru frați 
DSBU acordă famililor 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%. 
Mâncare 
Începând cu anul școlar 2020/21 vom oferi copiilor 3 mese sănătoase la școală. În jurul orei 10 servim micul 
dejun, în jurul orei 12 prânzul, iar la ora 15 le oferim elevilor un snack. 
Transport 
DSBU oferă un serviciu de transport pentru copii către școală și înapoi acasă. Costurile variază in funcţie de 
adresa de domiciliu si se situează între 120 si 220 Euro pe lună pentru un traseu dus-întors. 
Contribuția de inscriere 
O contribuţie unică și nerambursabilă se percepe la prima înscriere în cadrul a DSBU. Contribuţia de înscriere 
pentru școală este de 1.000 Euro. 
Costul   manualelor 
În fiecare an școlar costul manualelor si a materialolor didactice adiacente este de 220 Euro pentu școala 
primară și de 300 Euro pentru gimnaziu și liceu. Costul manualelor se achită impreună cu contribuţia primului 
trimestru. 
Excursie                      de   o  zi 
Costurile excursiilor de o zi și al altor activităţi atât interne cât și externe din timpul anului școlar sunt incluse în 
contribuţie. Excepţiile ccare implică costuri suplimentare trebuie confirmate in prealabil cu părinţii. De la această 
regulă sunt excluse taberele. Toate clasele fac o tabară în ţară sau în străinătate odată la doi ani. Costurile 
acesteia nu depășesc 550 Euro pentru copil și nu sunt incluse în contribuţia anuală. Școala informează în 
prealabil asupra programului și a costurilor acesteia. 
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