
Regulamin opłat za naukę 
Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach 

obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 
 
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
1. Szkoła – Społeczna Szkoła Podstawowa Dobra Szkoła. 
2. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Oświatowe Dobra Szkoła. 
3. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła. 
4. Walne Zebranie – najwyższa władza Stowarzyszenia. 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin określa rodzaje i formy opłat, związane z nauką w Szkole, wnoszenia przez rodzi-
ców/prawnych opiekunów dziecka.  

2. Wysokość opłat na dany rok szkolny ustala Zarząd. Informacje o wysokości opłat są dostępne na 
stronie internetowej oraz w sekretariacie Szkoły. 

3. Opłaty regulowane są w formie przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za datę uregulo-
wania uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. 

4. Kształcenie w Szkole potwierdzone jest umową zawartą pomiędzy rodzicami/prawnymi opieku-
nami a Stowarzyszeniem Oświatowym DOBRA SZKOŁA reprezentowanym przez Zarząd. 

 

Wysokość opłat 

§ 2. 

1. Obowiązkowymi opłatami są:  
a. jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł  
b. miesięczne czesne za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy: 400 zł 

Wysokość czesnego w przypadku uczęszczania do Szkoły dzieci będących rodzeństwem, 
ulega obniżeniu o 50 zł za drugie i kolejne dziecko. 

2. Opłaty dodatkowe: wnoszone są odrębnie przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy zadekla-
rowali chęć korzystania z dodatkowych usług lub uczestnictwa swoich dzieci w imprezach kultural-
nych i wycieczkach szkolnych. Należą do nich opłaty za: 

a. świetlicę – opłata miesięczna w wysokości 100 zł,   
b. ubezpieczenie,  
c. wycieczki,  
d. bilety wstępu na imprezy rekreacyjne i kulturalne, 
e. zajęcia indywidualne, 
f. inne, w miarę potrzeb. 

 

Zasady odpłatności 

§ 3. 

1. Za terminowe dokonywanie opłat odpowiedzialni są solidarnie rodzice/prawni opiekunowie 
ucznia.  

2. Wysokość i zasady opłat uchwala Zarząd. Informacje o wysokości opłat są dostępne na stronie in-
ternetowej oraz w sekretariacie Szkoły.  

3. Rodzice/opiekunowie są obowiązani uiszczać czesne z góry do 10 dnia każdego miesiąca, za który 
czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności 
Ucznia. 

 



4. Opłatę za czesne należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia do dnia 10 każ-
dego miesiąca:  

Stowarzyszenie Oświatowe Dobra Szkoła  
63 1090 1317 0000 0001 3452 7937  
Santander Bank, oddział w Chodzieży 
tytułem: wpisowe/czesne za (miesiąc), imię i nazwisko ucznia  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu opłat na rachunek bankowy. 
 

Wpisowe 

§ 4. 

1. W związku z procedurami rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wpłacenia na 
rzecz Stowarzyszenia jednorazową opłatę – wpisowe w wysokości 100 zł, w terminie nie później 
niż 5 dni od daty złożenia podania o przyjęcie ucznia do Szkoły. 

2. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu roku szkolnego wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

Czesne 

§ 5. 

1. Czesne płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 10 dzień miesiąca jest dniem usta-
wowo wolnym od pracy, za datę ostatecznej wpłaty czesnego przyjmuje się pierwszy, następujący 
po nim dzień roboczy.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas szkoły podstawowej opłacają czesne przez 10 miesięcy 
w roku, tj. od września do czerwca w wysokości 400 zł na miesiąc. 

3. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego oraz w przypadku rezygnacji 
z nauki w szkole lub skreślenia ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, rodzice/prawni 
opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku znaczących zmian w zasa-
dach finansowania systemu oświaty, wpływających na kwotę dotacji oświatowej otrzymywanej 
przez Szkołę, a także w przypadku innych znaczących zmian prawnych, ekonomicznych lub gospo-
darczych, mających bezpośredni wpływ na koszty ponoszone przez Szkołę. Taka zmiana wysokości 
czesnego w trakcie obowiązywania danej umowy nie wymaga podpisywania aneksu do umowy. 

5. W okresie zawieszenia pracy Szkoły z powoda stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego przez Ministra Zdrowia z powodu COVID 19 (lub innych chorób zakaźnych) opłata 
stała określona w pkt 1 pozostaje bez zmian. W tym przypadku Szkoła realizować będzie zdalne 
nauczanie. 

 

Sankcje 

§ 6. 

1. Wpłata po terminie płatności powoduje naliczanie odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej w ro-
zumieniu Kodeksu Cywilnego.  

2. Zarząd ma prawo odstąpić od naliczania odsetek.  
3. Zgodnie ze Statutem, jeżeli zadłużenie rodziców/prawnych opiekunów wobec Szkoły z tytułu nie-

terminowego wnoszenia opłat za naukę ucznia przekroczy 2-krotną wysokość miesięcznego cze-
snego, uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków nazwane również „Walnym Ze-
braniem” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i do jego kompetencji należy m.in. określenie 
świadczeń, ulg i zwolnień od tych świadczeń.  

 
Rataje, 2023-01-16 


