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Stimați părinți, 

Pentru anul școlar 2021-2022, Liceul Teoretic Filadelfia va organiza un Program de After School care 
se adresează elevilor din clasele Pregătitoare – a IV-a și se va desfășura de Luni până Vineri, între 
orele 13:00 -17:00. 

Oferta pentru acest program  include: 
 Masa de prânz /activități de relaxare;   
 Realizarea  temelor: recapitulare, consolidarea cunoștintelor însușite la școală, efectuarea 

individuală a temelor, verificarea lor prin discuții cu cadrul didactic;  
 Activități și jocuri de socializare, instructive și recreative; 

Misiunea noastră este să asigurăm un mediu în care copiii să se simtă în siguranță, să aprofundeze 
cunoștințele și competențele pentru a completa o dezvoltare armonioasă. 

Ne dorim ca grupele să fie de maxim 12 copii, pentru a putea explora și dezvolta cât mai bine 
potențialul fiecăruia dintre ei. 

 

Taxa pentru copiii care vor participa la activitățile de  afterschool descrise mai sus este de 50 lei/zi, 
plătibil în prima săptămână a fiecărei luni. 

Plata se poate face prin transfer bancar: Cod IBAN BRO22RNCB0234096458170001, sau la 
secretariatul Liceului Teoretic Filadelfia. 

Mențiuni: 
 Înscrierile la Programul After School se fac online sau la serviciul secretariat, până la finalul 

lunii Iunie. 
 Nu se acceptă o frecvență mai mică de 3 zile/săptămână! 
 Pentru a ne asigura de prezența copiilor pe locurile ocupate este necesar să achitați la înscrierea 

copilului în program, suma de 500 lei (taxa pentru luna septembrie.  
 Oferim 10% reducere pentru al doilea copil din familie (frate). 
 În cazul în care nu se formează grupa de copii, avansul se redistribuie către taxa școlară. 

 

Director, 

Prof. Nichifor Magdalena Gabriela 

ORAR Activități (Luni - Vineri) 
13.00 - 14.00 Masa de prânz/activități de relaxare 

14.00 - 16.00 Efectuarea temelor: recapitulare, consolidarea cunostintelor insusite la scoala, 
efectuarea individuala a temelor, verificarea temelor prin discutii cu invatatorul 

16.00 - 17.00  Activități si jocuri de socializare, instructive și recreative 


