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OPŁATY OBOWIĄZKOWE 
 

1. Do obowiązkowych opłat pobieranych przez Szkołę związanych z kształceniem 

należą:  

 wpisowe – jednorazowa bezzwrotna opłata przeznaczona na pokrycie kosztów 

rejestracji i wyposażenia ucznia; 

 czesne.  
 

2. Rodzice składając dokumenty do szkoły podejmują się obowiązku uiszczania wyżej 

wymienionych opłat podpisując odpowiednie oświadczenie zawarte w 

kwestionariuszu. 
 

3. Wysokość jednorazowej opłaty wpisowego jest ustalana przez Dyrekcję szkoły  

w procedurze rekrutacji na dany rok szkolny. Jej uiszczenie jest potwierdzeniem 

zapisu do szkoły. 
 

4. Czesne obejmuje: 
 opiekę nad dzieckiem w godzinach otwarcia szkoły; 
 naukę obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEN; 
 godziny dodane przez Organ Prowadzący szkołę na realizację niektórych 

przedmiotów; 
 zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły – w tym 

repetycje przed egzaminem ósmoklasisty, przygotowanie do konkursów itp.; 
 opiekę pedagoga szkolnego; 
 opiekę pielęgniarki szkolnej. 

 

5. Czesne nie obejmuje kosztów: 
 podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas 

zajęć; 
 wyżywienia;  
 biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem Szkoły; 
 spektakli teatralnych, muzycznych, seansów kinowych; 
 zajęć na basenie; 
 opieki w świetlicy; 
 ubezpieczenia  grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
 obowiązkowego stroju szkolnego – codziennego, galowego i sportowego. 

 
 

6. Wysokość czesnego jest ustalana każdego roku z dniem 1 stycznia przez Organ 

Prowadzący szkołę. 
 

7. Zmiana wysokości opłat czesnego ogłaszana jest poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
 

8. Czesne opłacane jest w 10. ratach miesięcznych przez okres roku szkolnego – czyli 

od września do czerwca lub zaczyna się w miesiącu, w którym uczeń podejmuje 

naukę w szkole. 
 

9. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem 10. każdego miesiąca. 
 

10. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia rodzica z uiszczenia czesnego w pełnej 

wysokości. 
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11. W sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła przechodzi na system zdalnego 

nauczania w pełnym wymiarze zajęć. W tym czasie rodzice są zobowiązani do 

uiszczania opłat czesnego w niezmienionej wysokości.  
 

12. Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań co do płatności za szkołę należy 

wyjaśniać w sekretariacie. 
 

13. W sytuacjach trudnych lub losowych rodzice ucznia mogą się ubiegać o zniżkę opłat 

za szkołę. W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie wraz  

z zaświadczeniami o zarobkach. Informację o decyzji w sprawie zniżki rodzice 

otrzymują pisemnie. 
 

14. Za nieopłacenie czesnego w terminie bez uzgodnienia tego z dyrekcją szkoły (za 

zaległości wynoszące wartość trzech lub więcej opłat czesnego) uczeń może być 

skreślony z listy uczniów. 
 

15. W przypadku wypisania ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego obowiązek 

płacenia czesnego ustaje z 1. dniem kolejnego miesiąca tego roku. 
          

16. Rodzicom posyłającym do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w tym samym 

czasie więcej niż jedno dziecko przysługują zniżki w wysokości:  

 25% stawki czesnego na drugie dziecko, 

 100% stawki czesnego na trzecie i każde kolejne dziecko. 
 

OPŁATY DODATKOWE 
 

17.  Rodzice opłacają udział uczniów w niektórych zajęciach dodatkowych: 

Należą do nich np.: 

 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas 1 – 3 (świetlica); 

 zajęcia na basenie (obejmują koszt wynajmu autokaru i pływalni); 

 zajęcia logopedyczne; 

 dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z native speakerem. 
 

18. Opłata za zajęcia realizowane na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne (np. 

Leader School, Szachmistrz, Taniec, robotyka) jest organizowana przez te podmioty. 

Szkoła nie pośredniczy w realizacji wpłat.  
 

19. Na początku roku szkolnego Dyrekcja przedstawia rodzicom ofertę odpłatnych  

i nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz informuje o wysokości opłat. 
 

20. Informacje o innych opłatach – ich wysokości i organizacji wpłat np. ubezpieczenie, 

strój szkolny, wyjazdy uczniów, obiady – podawane są na bieżąco w roku szkolnym. 
 

SPOSÓB WPŁATY 
 

21. Wpłaty czesnego należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem 

bankowym na konto szkoły z dopiskiem CZESNE. 
 

22. Opłaty dodatkowe mogą być dokonywane  w sekretariacie szkoły lub przelewem 

bankowym z dopiskiem odpowiednio: ŚWIETLICA / LOGOPEDYCZNE itp. 
 

23. Bankowe konto placówki:  
 
 

 

PKO Bank Polski SA: 89 1020 2212 0000 5402 0400 3752 
 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. 


