GHID DE ADMITERE LITTLE LONDON INTERNATIONAL ACADEMY
Ghid

PASUL 1: CONTACTAREA ȘCOLII ȘI PROGRAMAREA UNEI VIZITE

Părinții interesați de Little London International Academy (LLI Academy) ne pot contacta în vederea programării
unei vizite a școlii. Persoana de contact este:
Director Admitere: Luminița MACSIM

0721.689.762 luminita.macsim@lliacademy.ro

PASUL 2: ZI DE ACOMODARE LA ȘCOALĂ
Elevul pentru care se solicită admiterea va participa o zi la activitățile școlare și extrașcolare de la LLI Academy
pentru a cunoaște profesorii, activitățile curriculare și extracurriculare, atmosfera, metodele de lucru și nivelul
academic implementat la nivelul lui de vârstă.
Ziua în care elevul va fi în școală va fi stabilită de comun acord între părinte și școală.

PASUL 3: DECIZIA DE ÎNSCRIERE
După vizitarea școlii și discuția cu reprezentanții săi, părinții vor comunica decizia de înscriere a copilului/ copiilor
la LLI Academy.
Părintele sau reprezentantul legal își declară intenția de a înscrie copilul la LLI Academy prin completarea
Formularului de înscriere și transmiterea acestuia către secretariatul școlii la Daniela Burlacu (telefon
0773.302.600) daniela.burlacu@lliacademy.ro
Odată exprimată decizia de înscriere și după trimiterea formularului de înscriere, secretariatul va analiza locurile
disponibile și va confirma în termen de 3 zile lucrătoare înscrierea copilului/ copiilor. În cazul în care nu sunt locuri
disponibile elevul va fi înregistrat pe lista de așteptare. Părintele va fi informat imediat despre disponibilizarea
vreunui loc.
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PASUL 4: DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ADMITERE
În vederea admiterii părintele va aduce următoarele documente:
- Copie certificat de naștere al copilului.
- Copii documente de identitate ale părinților/ reprezentanților legali.
- Foaie matricolă/ rapoarte școlare de la instituțiile de învățământ anterioare.
- Recomandări ale elevului de la instituția școlară anterioară – dacă sunt solicitate de directorul școlii.
- Fișa Medicală, copie actualizată a carnetului de vaccinări și avizele medicale – tipizatele conform Ordinului nr.
1002/5057/2015 al Ministerului Sănătății.
- 2 fotografii tip pașaport.

PASUL 5: ADMITEREA
Echipa de admitere împreună cu Directorul LLI Academy analizează cererea bazându-se pe datele din
documentele solicitate în vederea luării unei decizii. Reprezentanții legali vor fi contactați pentru a li se
comunica decizia finală și următorii pași pe care îi au de parcurs pentru finalizarea procesului de înscriere.
Notă: Garantarea locului pentru elev se realizează din momentul plății taxei de înscriere.

TAXE DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
Euro/ an

8:10 – 12:00
(acomodare)

Standard*

8:10 – 16:00
(cu cluburi/teme)

8:10 – 17:00 (cluburi)

Pre-primar
Ciclu primar ( 0-IV)
Ciclu gimnazial (V-VIII)
Liceu (IX-XII)**

3500 Euro

4500 Euro
7000 Euro
8000 Euro
8500 Euro

5000 Euro
7500 Euro
8500 Euro
n/a

5500 Euro
8000 Euro
n/a

* Programul standard:
Grădiniță
8:00 – 15:00
Primar
8:00 – 15:00

n/a

Gimnaziu
Liceu

8:00 – 14:00
8:00 – 14:00

** Burse de studiu pentru liceu:
25% din taxă pentru media de admitere min. 8.50
50% din taxă pentru media de admitere min. 9.00
100% din taxă pentru media de admitere min. 9.50
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TAXA DE ÎNSCRIERE
Taxa de înscriere este în valoare de 500 Euro, este unică (se plătește doar o singură dată) și este nereturnabilă.

TAXĂ DE RECHIZITE
Euro/ an
Pre-primar
Ciclu primar, gimnazial, liceal

–

TAXĂ MASĂ*
Euro/ lună
Pre-primar
Ciclu primar, gimnazial

300 Euro
500 Euro

100 Euro
150 Euro

* Taxa de masă nu se plătește în perioada vacantelor.

REDUCERI
Se oferă un discount de 5% pentru plata integrală a taxei de școlarizare.
Se oferă un discount de 3% pentru plata în 3 tranșe a taxei de școlarizare.
LLI Academy oferă un discount de 10% la taxa de școlarizare pentru frați.

UNIFORMA ȘCOLARĂ
În LLI Academy respectarea codului vestimentar este obligatorie, cu excepția liceului unde sunt obligatorii
cămașa festivă (la evenimente oficiale) și o ținută decentă (în restul timpului).
Obiectele vestimentare imprimate cu logo-ul școlii sunt: tricou polo cu mânecă lungă și cu mânecă scurtă, tricou
de sport, pulover, cămașă festivă, ghiozdan/ geantă și sac de sport.
Costul uniformei (aproximativ 1500 ron/an - set complet) este stabilit anual pe baza ofertei primite de la furnizor
și va fi achitat de către părinți în funcție de numărul de obiecte vestimentare comandate.

ALTE TAXE
Pe parcursul anului şcolar pot apărea și alte costuri opționale: spectacole, excursii, examene Cambridge,
concursuri şcolare şi extraşcolare, tabere.
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MODEL ORAR

Note:
-

Ora de incepere a cursurilor este 8:00
Durata unei ore este de 45 min
Pauza are 10 min
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MODEL MENIU
Exemplu meniu

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

Ciorbă

Ciorba de legume

Ciorbă de văcuță

Supă cremă de legume
cu crutoane

Ciorbă cu perișoare

Supă cu găluște

Snitel de pui
cu piure de cartofi

Piept de pui la gratar
cu orzisor

Mâncare de mazăre
cu carne de curcan

Fel principal

Tocanita de cartofi cu pui Somon cu orez basmati

Salată

Salata de varza rosie

Verde cu roșii și
castraveți

Crudități

Verde

Sfeclă

Desert

Rulada cu fructe

Ștrudel cu mere

Ecler cu vanilie

Salam de biscuiți

Pandișpan cu visine

Snack 15:00/
16:00

Fruct( Măr)

Fruct (Banană)

Fruct (Piersică)

Fruct (Struguri)

Fruct (Nectarină)

CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023
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