
Taxe școlare 
 

O broșură pentru părinți despre: 
Pentru ce lucruri anume vă poate cere școala o taxă? 
Cine vă ajută să plătiți facturile? 
 
Şcoală: 
Adresă: 
Persoană de contact: 
Număr de telefon: 
Adresa de e-mail: 
 

Pentru ce lucruri anume vă poate cere școala o taxă (costuri)? 
 
Grădiniță și învățământ primar 
 
Gratuit 
Tot ce are nevoie copilul dvs. la ore este gratuit: de ex. creioane, cărți, calculator etc. 
 
Costuri 
Copilul dvs. merge uneori în excursii sau face ceva special la școală. Trebuie să achitați pentru acest lucru la 
școală. Acest lucru nu poate fi mai scump pe an școlar decât: 
- pentru un copil de grădiniță 
- pentru un copil de școală primară 
 
Unele școli organizează excursii (cursuri în pădure sau la mare). Pentru acestea trebuie să plătiți în plus. Pe 

parcursul întregii școli primare, prețul acestor cursuri în pădure și la mare nu poate depăși:…  

 
Alte costuri 
De asemenea, școlile pot percepe o taxă pentru îngrijirea copiilor (dacă copilul dvs. trebuie să rămână la școală 
înainte sau după ore) și pentru mâncat și băut la școală. 
 

Învățământ secundar 
 
Înscrierea la școală este gratuită. Școala poate percepe o taxă pentru cărți, fotocopii, excursii, vizite, 
supraveghere după-amiaza, îngrijirea copiilor etc. 
 
Cât și când trebuie să plătesc? 
La începutul fiecărui an școlar, școala vă va furniza o listă cu costurile preconizate. Această listă poate fi găsită 
în regulamentul școlar sau pe o fișă separată. Regulamentul școlar explică cum și când școala trimite facturi 
părinților. 
 
 
 
 



Unde pot cere ajutor pentru a plăti taxele școlare, a plăti în rate 
sau a obține o reducere? 
 
1. Școala poate căuta soluții împreună cu dvs. 
 
Discutați cu directorul scolii. Există cu siguranță o soluție, de exemplu plata pe o perioadă mai lungă de timp, în 
sume mai mici. Unele școli au un fond de solidaritate. Cereți informații și despre acesta. 
 

2. Fond de asigurări de sănătate / mutualitate (pentru taxele școlare și timp liber) 
 
Fondurile de asigurări de sănătate rambursează o parte din următoarele costuri: 
- Excursii de o zi, cursuri în pădure, la mare și de iarnă, activități pentru tineret, activități la locul de joacă sau 
club sportiv. 
- Logopedie, ochelari, dietetician, educație la domiciliu în caz de boală etc. Unele case de asigurări de sănătate 
rambursează și o parte din costurile pentru psiholog. 
 
Adresați-vă fondului dvs. de asigurări de sănătate pentru informații. 
 

3. Primăria orașului Turnhout 
 
Departamentul Social va verifica dacă aveți dreptul la o indemnizație pentru costurile școlare și/sau alte costuri. 
În acest caz vă vor rambursa o parte din costuri. Aceasta este doar pentru familiile cu venituri mici. Acest lucru 
este posibil și dacă aveți serviciu, dar nu câștigați mult sau aveți datorii. 
 
Verificați la Departamentul Social dacă aveți dreptul la acest lucru. Elevii din învățământul preșcolar și primar 
pot avea, de asemenea, dreptul la un cupon de studii în valoare de 60 de euro. Puteți plăti factura școlii cu 
acesta. În calitate de părinte, dacă aveți dreptul la o reducere sporită pentru îngrijire medicală sau dacă primiți 
un ajutor social, atunci veți primi un cupon prin poștă pentru fiecare copil. 
 

4. Costuri de îngrijire a copilului (în afara orelor de școală și în timpul vacanțelor) prin declarația 
de impozite 
 
Notați costurile pentru îngrijirea copiilor înainte și după orele de școală, activitățile la locul de joacă și taberele 
de vacanță în declarația de impozit. Notă: acest lucru este doar pentru copiii sub 12 ani. 
 

5. UiTPAS Kempen (cu tarif social) 
 
Cu un UiTPAS (cu tarif social) beneficiați de prețuri mai mici în multe locuri, de exemplu la cluburile sportive, 
pentru îngrijirea copiilor, la bazinul de înot etc. Veți primi un UiTPAS gratuit dacă aveți o reducere sporită la 
fondul de asigurări de sănătate sau aveți venituri scăzute. 
 
Mai multe informații despre UiTPAS: www.uitpaskempen.be.  
 

6. Alocații suplimentare 
 
De la 1 septembrie 2019 primiți automat o alocație școlară prin Groeipakket (acesta este fostul fond de alocații 
pentru copii). Nu mai trebuie să solicitați o alocație școlară. Există, de asemenea, alocații suplimentare, precum 
alocația pentru grădiniță și alocația școlară suplimentară. Veți primi aceste alocații pe lângă Groeipakket. Dacă 
aveți dreptul la acestea, le veți primi automat. 
 
 
Vreți să aflați mai multe despre acest lucru? 
- Puteți adresa întrebările la școala copilului dvs. 
- Consultați www.groeipakket.be/nl sau sunați la numărul gratuit 1700. 

http://www.uitpaskempen.be/


 
 

Mai aveți și alte întrebări? 
- Vreți să știi la ce aveți dreptul (în baza componenței familiei dvs. și a veniturilor)? 
- Ați dori să știți la ce servicii sau organizații puteți apela în Turnhout? 
 
Vă rugăm să contactați Recepția de asistență socială: 
 
Stationstraat 80 
2300 Turnhout 
T 014 47 11 00 
E info@welzijnsonthaal.be  

mailto:info@welzijnsonthaal.be

