Liceul Teoretic Filadelfia
Tel/fax: 0230 531205
www.filadelfia.ro
scoalafiladelfiasv@gmail.com

str. Narciselor 5 E, 720207 Suceava
Cont: RO22RNCB0234096458170001 BCR Suceava
Cod fiscal: 14687487

Anexa 3 _ROF_LTF

TAXELE ȘCOLARE – LICEUL TEORETIC FILADELFIA
Art. 1 Taxa de şcolarizare acoperă toate cursurile obligatorii pentru nivelul preșcolar, primar, gimnazial și
liceal din curriculum-ul MEN precum şi ore suplimentare de Limba și literatura română şi Matematică
(pentru examenele naționale);ore de Limba engleză/săptămânal pentru grădiniță; activităţi extraşcolare şi
cursuri opţionale specifice şcolii; evaluările corespunzătoare activităţilor didactice; ore de consiliere pentru
elevi şi părinţi; acces la bibliotecă şi cabinetul de documentare și informare; materiale didactice pentru
activitățile din cadrul programului “Școala Altfel”; supraveghere, control şi tratament medical pe toată
perioada programului; pază asigurată non-stop.
Art. 2 Taxele școlare sunt: învățământ preșcolar - 2500lei/an; învățământ primar - 2500lei/an; învățământ
gimnazial - 2200lei/an; învățământ liceal/zi - 2200lei/an; învățământ liceal/frecvență redusă - 1500lei/an
Art. 3 Pentru diferite activităţi extraşcolare (înot, pian, chitară sau alte instrumente muzicale, susţinerea
examenului Cambridge, susţinerea examenului Goethe, susținerea examenului ECDL, excursii tematice,
tabere tematice, spectacole de teatru) se percep taxe suplimentare.
Art. 4 Taxa pentru programul ”Școala după școală”, intervalul orar 13–16 este de 30 lei/zi, iar pentru
activitățile recreative, intervalul orar: 16–17 taxa este de 10 lei/zi.
Art. 5 Taxa pentru preșcolarii de la Programul Prelungit, intervalul orar 13–17 este de 25 lei/zi.
Art. 6 Taxa pentru preșcolarii și elevii din clasa pregătitoare, care vin înainte de ora 08:30, este de 2lei/zi
sau 10 lei/săptămână.
Art. 7 Taxă pentru eliberare acte de studii:5lei/diplomă; 3lei/supliment descriptiv; 10lei pentru 3
suplimente descriptive – certificate de competență; 10 lei foaia matricolă; 50 lei/duplicat diplomă sau foaie
matricolă.
Art. 8 Taxa pentru cazarea în căminul școlii este de150 lei/lună. Taxa pentru masa elevilor din cămin este
de 30 lei/zi: micul dejun-9 lei, prânzul-12 lei, cina-9 lei.
Art. 9 Taxa pentru prânzul elevilor LTF este de: 11 lei pentru preșcolarii și elevii ciclului primar; 13 lei
pentru elevii ciclului gimnazial; 16 lei pentru elevii ciclului liceal și pentru adulți.
Art. 10 Taxa pentru susținerea testelor sau tezelor restante pentru elevii de la învățământul cu frecvnță
redusă sunt: 50 lei/disciplină sau 450 lei pentru toată situația școlară neîncheiată
Art.11 Liceul Teoretic „Filadelfia” asigură/facilitează contra cost, procurarea manualelor şcolare speciale
și a auxiliarelor școlare.
Art.12 LTF acordă reduceri de taxă elevilor care au participat la olimpiada județeană sau națională:
a) Faza națională - reducere 100 % taxa școlară;
b) Faza județeană- Premiul I – reducere 100 % taxa școlară; Premiul II – reducere 75 % taxa școlară;
Premiul III – reducere 50 % taxa școlară; Mențiune – reducere 25 % taxa școlară
Art.13 LTF acordă reduceri de taxă familiilor cu cel puțin 3 copii înscriși în unitate, la cursuri de zi: 3
elevi-reducere 20%; 4 elevi- reducere 25 %; 5 elevi- reducere 30 %; 6 elevi- reducere 35 %
Art.15 Liceul Teoretic “Filadelfia” percepe o taxă suplimentară, care reprezintă jumătate din valoarea
finanțării de bază, pentru copiii înscriși în unitatea, după 30 octombrie, a fiecărui an școlar.
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