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 Activitatea grădiniței Englishkinder a început în 1983, ca o alternativă 
educațională, având ca scop învățarea limbii engleze cât și integrarea socială la 
nivel preșcolar. Grădinița este situată într-o casă veche, românească, monument 
istoric, reabilitat, edificiu ce păstrează memoria unor personalități marcante din 
lumea artistică și medicală care au locuit și au desfășurat activitatea sub acest 
acoperiș de-a lungul generațiilor.

 După mai bine de 35 de ani, Englishkinder a devenit un reper pentru
învățământul preșcolar și pentru activitățile educaționale extinse. Grădinița a
fost acreditată de către Ministerul Educației, prin ordinul 3429/2010, devenind
astfel un partener al sistemului național de învățământ.

MULTICULTURALITATE
De-a lungul timpului EK a dezvoltat relații culturale 
cu diverse ambasade și cu diferite comunități de 
expați, primind copii din culturi diverse într-un mediu 
plăcut și cald în care aceștia își regăsesc atât identitatea 
personală cât și calitatea de cetățean global.

EXTRA
La cererea părinților, oferta de bază poate fi extinsă 
personalizat cu diferite cursuri (limbi străine, 
muzică, dezvoltare personală etc.) și sporturi 
pentru copii de toate vârstele.

Englishkinder contribuie la curriculumul școlar cu metode 
nonformale și conținut educațional complementar, care răspunde
nevoilor critice dintr-o societate fundamentată pe informație și  
cunoaștere. EK își adaptează periodic obiectivele în așa fel încât 
să răspundă la probleme ce țin de: adaptabilitate, incerctitudine, 
dinamică și globalizare, tehnologie, schimbări climatice, cooperare,  
multidisciplinaritate, gândire critică etc.

PREDARE ENGLEZA
În EK atât limba de predare cât și materialul 
educațional sunt în limba engleză, constituind un 
element de legătură în comunicarea cu copii de 
diferite naționalități.

MISIUNE și VALORI



Englishkinder este o instituție acreditată pentru 2 grupe de preșcolari (grupă mică/mijlocie și 
grupa mare) în regim de program prelungit, cu maxim 12 de copii/grupă/educator. 

• Pentru fiecare din cele două grupe, există posibilitatea frecventării cursurilor în trei 
variante de program, cu masă inclusă: 

Normal  (8 - 13)  -inclus: mic dejun, gustare ora 11
Mediu  (8 - 14)  -inclus: mic dejun, gustare ora 11, prânz
Lung  (8 - 18)  -inclus: mic dejun, gustare ora 11, prânz, gustare ora 16

• Pentru fiecare grupă există minim un cadru didactic calificat pentru învățământ primar și 
preșcolar și un ajutor. Englishkinder are patru profesori titulari. Personalul didactic este evaluat 
constant de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București iar unitatea este supusă evaluărilor 
periodice ale Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. 

• Englishkinder promovează un curriculum original și complex, la decizia grădiniței, bazat 
pe însușirea de cunoștințe din toate domeniile și pe formarea competențelor și capacităților necesare 
integrării cu succes în învățământul primar de stat și particular. EK imbogățește curriculumul 
pentru învățământul preșcolar și primar de stat cu elemente din curriculumul american pentru 
grupa pregătitoare și din curriculumul canadian, oferind o alternativă educațională preșcolară 
adaptabilă ce funcționează cu succes din 1983. Curriculumul hibrid este dinamic și în permanență 
readaptat mediului multicultural din Englishkinder, facilitând atât integrarea copiilor de 
naționalități și culturi diferite cât și însușirea cunoștințelor, capacităților și aptitudinilor comune 
vârstei preșcolare.

• Alte activități/evenimente incluse în contribuția de școlarizare: 
 Lb. franceză (1h/săpt)
 Dans modern (1h/săpt)
 Lb. spaniolă/germană (1h/săpt)
 Muzică cu acompaniament la chitară/alte instrumente (1h/săpt.)
 Evenimente culturale lunare (teatru, circ, concerte, muzee etc.)
 Întâlniri cu părinți și copii
 Întâlniri cu psihologi, experți educație, dezvoltare personală
• Activități extracurriculare opționale pentru programul prelungit:
 tenis, pian, dezvoltare personală, înot, artă, alte limbi moderne, robotică, cooking, pijama 
party, excursii și vacanțe etc.

• Grădinița asigură de asemenea personal full-time de îngrijire și pază (cu certificările 
necesare), administrare,  schimburi profesionale cu instituții din alte țări, e-learning și management 
educațional. Grădinița asigură prin contract de colaborare vizite medicale săptămânale pentru 
evaluarea periodică a sănătății preșcolarilor.

• Masa este asigurată de furnizorul: Ansamble http://www.ansamble.ro/, iar meniul și 
alimentele sunt stabilite de către instituție (respectând normele de sănătate publică) împreună cu 
reprezentantul părinților și reprezentantul firmei de catering.

• Englishkinder deține toate autorizațiile/documentele necesare funcționării unei unități 
particulare de învățământ preșcolar: Punct de vedere ISU privind neîncadrarea pentru obținerea 
autorizației de securitate la incendiu, autorizații DSV, DSP, Plan pază, ITM, Evaluare periodică

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ



Documente necesare înscrierii:

• Copie certificat de naștere copil *
• Copie CI părinți *
• Copie CI persoane împuternicite să preia copiii *
• Adeverinta salariat
• Fișă medicală medic familie *
• Copie carnet vaccinări
• Cerere înscriere *
• Contract de școlarizare *
• Hotarari judecatoresti unde este cazul *
• Dovadă plată contribuție școlarizare pentru prima lună/primul trimestru de cursuri *
• Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (daca nu este completat in cerere)

 Pentru înscriere, se va utiliza sectiunea “Parinti” - “Inscriere”: http://englishkinder.ro/
enrollment-inscriere/

Important:

Primirea copiilor se face până la ora 9.00 şi plecarea, în funcție de program, la orele 13.00, 14.00 
și respectiv 18.00. Predarea copilului se face numai persoanelor semnalate în fișa de înscriere. 
Întârzierile de la preluarea copiilor (sfârșitul programului ales), sunt considerate cursuri 
extracurriculare și se calculează conform regulamentului stabilit la ședința cu părinții. Pentru 
păstrarea climatului de curățenie, igienă și sănătate, parinții sunt rugați că, în caz  de îmbolnăvire, 
să anunțe telefonic personalul grădiniței și să rețină copilul acasă până la însănătoșirea completă,  
în conformitate cu indicațiile medicului pediatru. Copilul revine în colectivitate cu aviz favorabil 
de la medic. Nu se primesc la program copiii care prezintă simptome de boală (febră, tuse, strănut, 
erupție, scaune modificate) decât cu acordul medicului.

Contribuții de școlarizare și modalități de plată

Grădinița funcționează 10 luni pe an. Plata se va efectua în lei si va fi calculată la cursul zilei 
comunicat de Banca Națională a României din data plății. Contribuția lunară se achită în primele 
5 zile ale lunii sau in termen de 2 săptămâni de la emiterea facturii. Contribuțiile trimestriale 
sau anuale se achită în prima lună a trimestrului sau în termen de 2 săptămâni de la emiterea 
facturii. Părinții care înscriu la grădiniță mai mult de un copil, vor beneficia de o reducere de 5%. 

INFORMAȚII UTILE

Contribuție 
anuală

reducere 10%

Contribuție în 3 rate (trimestru) - reducere 5% Contribuție 
lunarăSept - Dec Ian - Mar Apr - Iun

Regim program 
normal (8 - 13) 3180 EUR 1330 EUR 1000 EUR 1000 EUR 350 EUR

Regim program 
mediu (8 - 14) 4360 EUR 1830 EUR 1370 EUR 1370 EUR 480 EUR

Regim program 
lung (8 - 18) 5000 EUR 2095 EUR 1570 EUR 1570 EUR 550 EUR



Englishkinder funcționează în regim non-profit, în baza legii educației 1/2011 și a OUG 75/2005 
privind asigurarea calității în educație. Grădinița a fost acreditată prin ordinul Ministrului 
Educaței 3429/2010 și ulterior evaluată periodic conform hotărârii ARACIP 6/13.07.2018, 
obținând calificativul ”foarte bine”. Modelul juridic de funcționare este recunoscut prin ordin 
de ministru, hotărâri judecătorești, decizii ale consiliului local și alte documente publice. 
Fundația omonimă este organizația furnizoare de educație având ca activitate și obiectiv 
definit în statut: învățământ preșcolar. Fundația și unitatea de învățământ pot desfășura și alte 
activități educaționale conform legii și statutului și contribuie la dezoltarea unei componente 
sociale prin acțiuni umanitare și prin sprijinirea proiectelor de educație cu valori comune, 
pentru o societate bazată pe cunoaștere. Fundația și unitatea de învățământ asociată se află sub 
permanent control de către toate instituțiile abilitate. Englishkidner este organizație membră 
în Uniunea Națională pentru Dezvoltarea Învățământului Particular Preuniversitar și în 
Asociația Școlilor Particulare din România. 

NON PROFIT





Elena Ghițescu - Președinte, Fondator, Educator
Universitatea Națională de Arte
Universitatea București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Profesor pentru învățământ primar și preșcolar
0722 232 440 / elena.ghitescu@gmail.com

Cristina Ecobici - Educator
Universitatea Transilvania Brasov - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Profesor pentru învățământ primar și preșcolar
0729 600 923 / ecobicic@gmail.com

Andreea Dinescu - Educator
Universitatea București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Profesor pentru învățământ primar și preșcolar
0722 656 371 / andreeadinescu30@gmail.com

Felicia Dinescu - Responsabil management educațional, Educator
Universitatea București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Profesor pentru învățământ primar și preșcolar
0729  055 171 / feliciadinescu@gmail.com

George Kudor - Management și dezvoltare
Universitatea Politehnică București
0722 690 008 / george.kudor@gmail.com

Informații generale / cont părinți:
www.englishkinder.ro
0722690008
school@englishkinder.ro

Informații de interes public:
http://beta.aracip.eu/ - listă instituții acreditate și informații generale
http://www.primariasector1.ro/administratie-unitati-invatamant.html

Detalii bancă/plăți:
Beneficiar: Fundația Grădinița GE CE PIC Englishkinder
Adresă beneficiar: Docenților 3, București 011401
CIF: 13851980
IBAN: RO26 RNCB 0072 1160 9116 0001
Banca Comerciala Romana
SWIFT: RNCBROBU, BIC: RNCB
Addresă bancă: Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucureşti

COMUNICARE




