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Regulamin opłat za świadczenie usług edukacyjnych  

w Chrześcijaoskiej Szkole Podstawowej „ARKA” z Oddziałem Przedszkolnym 

prowadzonej przez Stowarzyszenia Edukacyjne Chrześcijan ARKA 

§ 1 

Definicje 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1. Szkoła - Chrześcijaoska Szkoła Podstawowa „ARKA” z Oddziałem Przedszkolnym; 

2. Opiekunowie - rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3. SECH - organ prowadzący Szkołę - Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan ARKA z siedzibą we Wrocławiu  

przy ul. Stalowowolskiej 24-26; 

4. Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA - organu prowadzącego Szkołę; 

5. Umowa - umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta pomiędzy Opiekunami a Szkołą.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Opłaty za świadczenie usług edukacyjnych mają na celu pokrywanie wydatków związanych  
z funkcjonowaniem Szkoły.  

2. SECH działa non profit.  

3. Wysokośd opłat za świadczenie usług edukacyjnych (czesne) oraz wysokośd rat dla danego trybu 
rozliczeniowego, o których mowa w § 4 pkt. 4, ustala Zarząd w terminie do 30 kwietnia i obowiązywad będzie 
od 1 września, za wyjątkiem waloryzacji, o której mowa w § 4 pkt. 2.  

4. Zmiana wysokości opłat czesnego nie wymaga zmiany Umowy i ogłaszana jest poprzez rozesłanie informacji 
Opiekunom na podane we Wniosku o przyjęcie dziecka adresy e-mailowe.  

§ 3 

Wpisowe 

1. Wpisowe wnoszą Opiekunowie wraz z podpisaniem Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podane  
w umowie konto bankowe w wysokości podanej w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.  

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

§ 4 

Czesne 

1. Czesne pokrywa następujące koszty związane z uczęszczaniem do Szkoły:  

 opieka nad dzieckiem w godzinach otwarcia szkoły; 

 udział w zajęciach prowadzonych przez Szkołę na terenie Szkoły oraz poza terenem Szkoły.  

2. Wysokośd czesnego podlega waloryzacji na mocy decyzji Zarządu SECH ARKA. 

3. Wysokośd czesnego jest określona w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.  

4. Czesne jest uiszczane przez Opiekunów w wybranym trybie określonym w Umowie o świadczenie usług 
edukacyjnych. Zdeklarowany tryb płatności obowiązuje do kooca nauki w szkole. 

5. Podstawowym trybem uiszczania czesnego w roku szkolnym jest zapłata w 10 ratach, 10 dnia miesiąca nauki 
z góry w okresie wrzesieo - czerwiec, stanowiącym podstawę kalkulacji ceny usługi edukacyjnej. 
Czesne za naukę może byd wnoszone ponadto: 

a) w 1 racie (opłata roczna) płatne do 10 września; 
b) w 2 ratach (za półrocze) płatnych do 10 września (I półrocze) i  do 10 lutego (II półrocze); 
c) w 12 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia (roboczego) danego miesiąca kalendarzowego.   

6. Wyjątkiem do pkt. 4 stanowi czesne uczniów ostatniej klasy (ósmej), dla których nie ma możliwości 
rozłożenia czesnego na 12 rat. W takim przypadku obowiązuje podstawowy tryb uiszczania czesnego,  
tj. płatności w 10 ratach, chyba, że Opiekunowie dokonali wyboru uiszczania czesnego w 1 lub 2 ratach. 
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7. Zmiana trybu uiszczania czesnego wymaga złożenia deklaracji i możliwa jest tylko do dnia: 
a) 31 października dla opłat wnoszonych w I półroczu; 
b) 31 marca dla opłat wnoszonych w II półroczu. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Opiekunów, Zarząd może zmienid tryb 
uiszczania czesnego poza terminami wymienionymi w pkt. 5. 

9. Czesne płatne jest na konto bankowe podane w umowie lub do kasy szkoły. 

10. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo uznania rachunku bankowego Szkoły. 

11. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego Opiekunowie zobowiązani są  
do opłacenia pełnego czesnego za miesiąc, w którym Uczeo rozpoczął uczęszczad do Szkoły oraz za miesiące 
kolejne.  

12. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia Ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, 
Opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.  

13. Absencja ucznia na zajęciach szkolnych nie zwalnia Opiekuna od uiszczenia czesnego w pełnej wysokości.  

14. W sytuacji przerwy w nauce spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Szkoły, Opiekunowie 
nie są zwolnieni z opłat czesnego. 

15. W przypadku zaległości w opłatach czesnego przez Opiekunów, niezależnie od tytułu podanego  
w przelewie, w pierwszej kolejności wpłacone kwoty będą zaliczone na poczet czesnego, w kolejnej - 
kosztów dodatkowych. Dopiero po uregulowaniu tych zobowiązao, wpłacona kwota pokryje koszt zajęd 
dodatkowych, wycieczek i innych.  

16. W przypadku trzykrotnego opóźnienia w płatnościach powyżej 5 dni (roboczych) w przeciągu kolejnych 
sześciu miesięcy, rozliczenia należności wobec Szkoły będą realizowane przez Opiekunów w trybie polecenia 
zapłaty.  

§ 5 

Inne koszty 

1. Czesne nie obejmuje następujących wydatków związanych z pobytem w Szkole i nauką w niej:  

 kosztów wyżywienia ucznia; 

 kosztów biletów i transportu na niektóre zajęcia organizowane poza terenem Szkoły; 

 kosztów podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas zajęd. 

2. Wydatki, o których mowa w § 5 pkt. 1, będą koordynowane przez Szkołę i pokrywane przez Opiekunów, 
niezależnie od czesnego.  

§ 6 

Ulga systemowa 

1. Opiekunom, którzy zdecydują się na edukację w Szkole więcej niż jednego dziecka, przysługuje prawo do ulgi 
systemowej za naukę drugiego i kolejnych dzieci. 

2. Wysokośd obniżki czesnego, o którym mowa w pkt. 1 wynosi w stosunku do czesnego wynikającego  
z przyjętego trybu uiszczania płatności odpowiednio: 

 na drugie dziecko - 40% (czterdzieści procent); 

 na trzecie i kolejne dziecko - 60% (sześddziesiąt procent).  

3. Opiekunowie tracą prawo do ulgi czesnego za kolejne dziecko w przypadku nieterminowego regulowania 
opłat z tytułu czesnego, z zachowaniem postanowieo o których mowa w § 8 pkt. 4, a także w przypadku 
rezygnacji z kształcenia kolejnych dzieci w Szkole w trakcie roku szkolnego. 

4. Zarząd może przywrócid Opiekunom prawo do obniżki czesnego po uregulowaniu całości zaległości. 

5. Opiekunowi będącemu jednocześnie pracownikiem Szkoły, który zdecyduje się na edukację swojego 
podopiecznego lub podopiecznych w Szkole, przysługuje prawo do ulgi systemowej w wysokości 50% 
(pięddziesiąt procent) na pierwsze dziecko i 70% (siedemdziesiąt procent) - na drugie i kolejne dziecko  
w stosunku do czesnego wynikającego z przyjętego trybu uiszczania płatności. 

6. Opiekunowi będącemu chrześcijaoskim duchownym i pełniącemu czynnie obowiązki duszpasterskie  
w kościele, który zdecyduje się na edukację swojego podopiecznego lub podopiecznych w Szkole, 
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przysługuje prawo do ulgi systemowej indywidualnie ustalonej przez Zarząd, która może wynieśd 
maksymalnie 90% (dziewięddziesiąt procent) w stosunku do czesnego wynikającego z przyjętego trybu 
uiszczania płatności. 

7. Ulgi systemowe przysługują jedynie w przypadku terminowego wpłacania czesnego. 

§ 7 

Ulga uznaniowa 

1. Opiekunowie, którzy znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegad się o ulgę 
uznaniową w opłacie czesnego. 

2. Ulgi uznaniowe przyznawane są przez Zarząd na wniosek zainteresowanego w ramach dostępnych środków 
finansowych na okres jednego roku szkolnego.  

§ 8 

Zaległości w opłatach 

1. Wszelkie odstępstwa od regularnej płatności należy uzgadniad z Zarządem jeszcze przed nadejściem dnia 
wymagalności zapłaty czesnego.  

2. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, 
następuje obciążenie odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty, począwszy od dnia 
następującego po dniu wymagalności czesnego, do czasu całkowitego uregulowania wyznaczonej raty 
czesnego. 

3. Odsetki naliczane są na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego,  
w szczególności zawartych w Kodeksie cywilnym. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Opiekunów, istnieje możliwośd 
odroczenia terminu płatności czesnego na podstawie decyzji Zarządu. Opiekunowie, którzy uzyskali zgodę 
na odroczenie terminu płatności nie są zobowiązani do uiszczenia odsetek za zwłokę w płatności za okres 
liczony od dnia złożenia wniosku do terminowego uregulowania zobowiązao wynikających z decyzji Zarządu. 

5. W przypadku powstania zaległości w opłatach za świadczenie usług edukacyjnych, Szkoła wzywa Opiekunów 
do uiszczenia zaległości. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, Zarząd może wydad decyzję  
o skreśleniu ucznia (podopiecznego Opiekunów) z listy uczniów. 

6. W przypadku powstania zaległości w opłatach za świadczenie usług edukacyjnych, niezależnie  
od konsekwencji płynących z niniejszego regulaminu, Zarząd zastrzega sobie prawo podjęcia wobec 
Opiekunów przewidzianych przepisami prawa działao mających na celu windykację długu. 

§ 9 

Postanowienia koocowe 

1. Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej oraz stanowi załącznik do umowy  
o świadczeniu usług edukacyjnych. 

2. Wszelkich zmian Regulaminu dokonuje Zarząd. 

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie w trakcie trwania roku szkolnego, jego zmiana wchodzi  
ze skutkiem następnego roku szkolnego. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 roku na podstawie uchwały Zarządu  
z dnia 4 lutego 2020 roku. 

5. Wszystkie przyznane do dnia 31 marca 2020 roku ulgi uznaniowe wygasają z dniem 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

Regulamin jest dla mnie zrozumiały i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

 

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

data i podpisy Opiekunów 
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Załącznik nr 1 do Regulamin opłat za świadczenie usług edukacyjnych 

w Chrześcijaoskiej Szkole Podstawowej „ARKA” z Oddziałem Przedszkolnym 

na rok szkolny 2020/2021  

z dnia 4 lutego 2020 

 

Zarząd SECh ARKA ustala następujące stawki opłat za usługi edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021: 

1. wpisowe - w wysokości 800 zł. 

2. czesne w klasach I-VIII oraz w „zerówce”: 

a. czesne płatne w 1 racie: 9620 zł.  

b. czesne płatne w 2 ratach: 4890 zł.  

c. czesne płatne w 10 ratach: 995 zł. 

d. czesne płatne w 12 ratach: 830 zł. 
 
 

 


