
REGULAMIN OPŁAT W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE RZEMIOSŁA IM. 

ŚW. JÓZEFA 

W WEJHEROWIE 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Do obowiązkowych opłat pobieranych przez Szkołę związanych z kształceniem zalicza się 

wpisowe i czesne. 

2. Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych ustalana jest przez Organ Prowadzący 

3. Zmiana wysokości opłat czesnego nie wymaga zmiany Umowy i ogłaszana jest poprzez 

rozesłanie informacji opiekunom. 

4. Podwyższenie opłat czesnego może odbyć się tylko raz w 3 letnim okresie kształcenia. 

 

§2 

WPISOWE 

 

1. Wpisowe wnoszą opiekunowie wraz ze  złożonym wnioskiem o przyjęcie ucznia do Szkoły. 

2. W przypadku odstąpienia przez opiekunów od umowy, kwota wpisowego nie podlega 

zwrotowi. 

 

§3 

CZESNE 

 

1. Czesne przeznaczone jest na pokrycie niektórych kosztów związanych z funkcjonowaniem 

Szkoły  takich jak:   

1.1. Dodatkowe zajęciach edukacyjne  prowadzone na terenie Szkoły. 

1.2. Udział w kursach zawodowych klas wielozawodowych w ośrodkach dokształcania                   

i doskonalenia zawodowego- pokrycie kosztów kursu i dojazdu. 

1.3. Wycieczki edukacyjne związane z wybranym zawodem. 

2. Okres opłacania czesnego obejmuje okres od 1 września do 30 czerwca każdego roku 

szkolnego w 3 letnim systemie nauczania. 

3. Wpłata za czesne powinna być wnoszona do 15 dnia każdego miesiąca. 



4. W uzasadnionych, losowych przypadkach dyrektor Szkoły może na podstawie złożonego 

podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być 

złożone przed upływem terminu wpłaty. 

5. W przypadku rezygnacji ze szkoły lub skreślenia ucznia na podstawie decyzji wydanej 

przez dyrektora Szkoły należy uregulować czesne za rozpoczęty miesiąc. 

6. Obowiązek opłaty czesnego ustaje w chwili ukończenia przez ucznia Szkoły. 

7. Zgodnie ze Statutem Szkoły zaleganie z opłatami czesnego przez okres dłuższy niż trzy 

miesiące może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczniów. 

 

§4 

ULGI W OPŁATACH 

 

1. Stypendium naukowe 

1.1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas II i III dwa razy do roku oraz uczniowie 

klas I po pierwszym półroczu. 

1.2. Stypendium przyznawane jest na okres 5 miesięcy  e terminach : od 1 września do 31 

stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca 

1.3. Uczeń musi spełniać następujące kryteria: 

1.3.1. uzyskać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania 

1.3.2. uzyskać na koniec semestru lub roku szkolnego min. średnią 4,30 obliczaną 

przez dziennik „Librus” 

1.4. Dla uczniów  spełniających wymagania wysokość stypendium określa poniższa  tabela: 

 

Lp. Średnia ocen Wysokość stypendium w formie zwolnienia z opłat czesnego 

1 4,75 i powyżej 100% 

2 od 4,50 do 4,74 50% 

3 od 4,30 do 4,49 25% 

 

1.5. Podstawą otrzymania stypendium jest  wydruk z dziennika „Librus” podpisany przez 

dyrektora szkoły oraz wpis do rejestru. 

2. Zasiłek szkolny  

2.1. Może być przyznany uczniowi Niepublicznej Szkoły Rzemiosła znajdującemu się               

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. śmierć rodzica, utrata 

domu, itp. 

2.2. Może on być przyznany w formie częściowego zwolnienia z opłat czesnego. 



2.3. Minimalna opłata czesnego wynosi  10zł. 

2.4. Zasiłek przyznawany jest na jeden semestr. W szczególnych wypadkach na cały rok 

szkolny. 

2.5. Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek ucznia, bądź jego rodzica (opiekuna 

prawnego), lub w szczególnym wypadku wychowawcy klasy po zaopiniowaniu przez 

pedagoga szkolnego (załącznik 1). 

2.6. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wnioskiem podejmuje decyzje o przyznaniu 

zasiłku szkolnego. 

3. Ulga rodzinna -  podstawą przyznania jest pisemny wniosek (załącznik 2) opiekuna                           

w przypadku gdy w szkole w tym samym czasie kształci się jego drugie dziecko. Czesne 

ulega obniżce o 25 % na 2 i kolejne dziecko.  

4. Jednorazowa wpłata rocznego czesnego - w przypadku uiszczenia do 30 września rocznej 

opłaty czesnego na konto przysługuje 5 % zniżka od rocznej należności za czesne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*niewłaściwe skreślić 

 

         załącznik 1 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

1. Wnioskodawca 

 

Imię i nazwisko  

Kto wnioskuje (uczeń, rodzic/opiekun 

prawny, wychowawca*) 
 

 

2. Dane ucznia 

Imię i nazwisko  

Klasa  

  

3. Uzasadnienie przyznania zasiłku szkolnego 

 

 

4. Opinia pedagoga szkolnego 

 

 

………………………                                                                        …………………………… 

  (miejscowość i data)                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Decyzja Dyrektora:…………………………………………………………………………… 



załącznik  2 

 

Wniosek o przyznanie ulgi rodzinnej  w opłatach czesnego w Niepublicznej 

szkole Rzemiosła w Wejherowie 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy……………………………………………………………… 

 

Proszę o przyznanie ulgi w opłatach czesnego zgodnie z Regulaminem Opłat Czesnego                        

w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie § 4 pkt. 3 w związku z uczęszczaniem do 

szkoły moich dzieci: 

  

 

  

Imię i nazwisko dziecka Klasa Rok szkolny 

   

   

   

 

   

 

 

Powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.  

  

            ……………………………………. 

                                                                                  data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Decyzja Dyrektora Szkoły………………………………………………………………….. 

 

 

       

  

                                                                                  ………………………………………. 

        data i podpis dyrektora 


