REGULAMIN OPŁAT
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
SIÓSTR NAZARETANEK W KALISZU

INFORMACJE OGÓLNE
1. Do opłat pobieranych przez szkołę związanych z kształceniem zalicza się:
a. wpisowe,
b. czesne,
c. opłaty dodatkowe (zajęcia na basenie, korzystanie z opieki świetlicowej itp.)
2. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia kolejnego roku
(tj. pełnych 12 miesięcy)
3. Sprawy, które nie są opisane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrekcja szkoły.
OPŁATA WPISOWA
4. Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej jest ustalona przez Dyrekcję szkoły
w procedurze rekrutacji na dany rok szkolny. Tzw. wpisowe należy uiścić
w sekretariacie po otrzymaniu informacji o przyjęciu kandydata w poczet uczniów szkoły.
CZESNE
5. Tzw. czesne jest regularną opłatą za naukę ucznia w szkole prywatnej. Wysokość
czesnego jest ustalana przez Dyrekcję szkoły i Organ Prowadzący placówkę.
6. Czesne za szkołę może być opłacane w następujących wariantach:
 w ratach przez 12 miesięcy w roku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych)
 w ratach przez 10 miesięcy roku szkolnego (wówczas opłata za wakacje letnie rozbita
jest na poszczególne miesiące roku)
 w ratach ustalonych indywidualnie z Dyrekcją (opłata za cały rok szkolny, za semestr
lub kwartał, inne)
7. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się 1 września danego roku szkolnego
(lub w miesiącu, w którym uczeń podejmuje naukę w szkole) i trwa do 31 sierpnia tego
roku szkolnego.
8. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem 10. każdego miesiąca;
decyduje data dokonania wpłaty.
9. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje, zgodnie ze statutem szkoły, skreślenie
ucznia z listy uczniów za zaległości wynoszące wartość trzech i więcej opłat czesnego.
10. W uzasadnionych losowych przypadkach Dyrektor szkoły może na podstawie złożonego
podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu lub częściowym zwolnieniu z opłaty
czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
11. W przypadku wypisania ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego (do miesiąca
czerwca), obowiązek płacenia czesnego ustaje z 1. dniem kolejnego miesiąca tego roku.
12. Jeżeli rodzice / prawni opiekunowie ucznia podejmują decyzję o przeniesieniu dziecka do
innej szkoły po uroczystości zakończenia roku szkolnego, zobowiązani są do uregulowania
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opłaty za szkołę również za miesiące wakacyjne (opłata czesnego ustaje z dniem przejęcia
ucznia przez nową szkołę wg daty przeniesienia w dokumentacji szkolnej).
13. Informacje o zmianach wysokości czesnego są ogłaszane zazwyczaj na zebraniach
rodziców lub/ i tablicy informacyjnej w holu głównym z co najmniej dwumiesięcznym
wyprzedzeniem.
OPŁATY DODATKOWE
14. Rodzice opłacają udział uczniów w niektórych zajęciach dodatkowych. Należą do nich
np.:
 zajęcia opiekuńczo - wychowawcze tzw. świetlica dla klas 1 – 3
 zajęcia na basenie (obejmują koszt wynajmu autokaru i pływalni)
 zajęcia logopedyczne
 dodatkowa godzina języka angielskiego ujęta w tygodniowym planie lekcji
zorganizowana na prośbę rodziców
15. Dodatkowa godzina angielskiego o której mowa w pkt.14 (ujęta w tygodniowym planie
lekcji) opłacana jest w wariantach:
 jednorazowo we wrześniu (100%)
 w dwóch ratach we wrześniu i lutym (2 x 50%)
16. Opłata za zajęcia realizowane na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne
(np. Leader School, Szachmistrz, Taniec Towarzyski) jest organizowana przez te
podmioty. Szkoła nie pośredniczy w realizacji wpłat.
17. Na początku roku szkolnego Dyrekcja przedstawia rodzicom ofertę odpłatnych
i nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz informuje o wysokości opłat.
INNE
18. Informacje o innych opłatach - ich wysokości i organizacji wpłat np. ubezpieczenie,
aktywacja pełnego dostępu do dziennika elektronicznego, strój szkolny, wyjazdy uczniów
- podawane są na bieżąco w roku szkolnym.
SPOSÓB WPŁATY
19. Wpłaty czesnego należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem
bankowym na konto danej szkoły z dopiskiem CZESNE.
20. Opłaty dodatkowe mogą być dokonywane w sekretariacie szkoły lub przelewem
bankowym z dopiskiem odpowiednio: BASEN / ŚWIETLICA / LOGOPEDYCZNE/
PLANOWY ANGIELSKI itp.
21. Bankowe konto placówki:
 Szkoła Podstawowa: 32 1540 1173 2001 4050 1419 0002

Regulamin obowiązuje od 31.08.2017 r.
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