
Regulamin opłat za naukę w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1, 

Gimnazjum Społecznym Nr 1 oraz w oddziale przedszkolnym przy SSP nr 1 

w Wejherowie 

(obowiązuje od 1.09.2013)

 

§ 1. Definicje 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Szkoła - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 lub Gimnazjum 

Społeczne nr 1 w Wejherowie; 

2. Opiekunowie - rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3. Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie 

będące organem założycielskim i prowadzącym szkołę; 

4. Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie; 

5.  Odział Przedszkolny - oddział przedszkolny funkcjonujący przy 

Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1.  Opłaty za naukę dzielą się na: 

a.  jednorazowe wpisowe, 

b.  miesięczne czesne za każdy rozpoczęty miesiąc 

kalendarzowy. 

2. Za terminowe dokonywanie opłat odpowiedzialni są solidarnie 

Opiekunowie ucznia. 

3. Wysokość opłat uchwala Zarząd. Informacje o wysokości opłat są 

dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Szkoły. 

4. Wysokość opłat może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku. 

Opłaty w nowej wysokości uchwalane będą do dnia 30 kwietnia i 

obowiązują od 1 września. 

5. Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy 
Stowarzyszenia nr PKO BP SA o/Wejherowo 65-1020-1912-
0000-9702-0049-6570; 
tytułem: wpisowe/czesne za (miesiąc), imię i nazwisko 
ucznia lub w gotówce bezpośrednio do kasy w sekretariacie 

Szkoły. 
6. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu opłat na rachunek 

bankowy lub do kasy Szkoły. 

§ 3. Wpisowe 

W związku z przyjęciem ucznia do Szkoły (wpisania na listę 

uczniów) lub Oddziału Przedszkolnego opiekunowie zobowiązani 

są do wpłacenia wpisowego, w terminie do końca miesiąca w 

którym dziecko zostało przyjęte do Szkoły lub do Oddziału 

Przedszkolnego. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu roku 

szkolnego wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§ 4. Czesne 

1. Czesne płatne jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15 

dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za datę 

ostatecznej wpłaty czesnego przyjmuje się pierwszy, następujący 

po nim dzień roboczy. 

2. Opiekunowie uczniów Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-V 

szkoły podstawowej i klas I-II gimnazjum opłacają czesne przez 

12 miesięcy w roku. 

3. Opiekunowie uczniów klasy VI szkoły podstawowej i klasy III 

gimnazjum zobowiązani są do płacenia czesnego przez 10 

miesięcy roku szkolnego (wariant 10 miesięczny), tj. od września 

do czerwca w miesięcznej wysokości równej 1/10 sumy czesnego 

za cały rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia). 

4. 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, 

Opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za 

każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Dodatkowo Opiekunowie 

zobowiązani są do zapłaty części czesnego za miesiące 

wakacyjne (lipiec i sierpień) w wysokości proporcjonalnej do liczby 

miesięcy nauki w danym roku szkolnym, przy czym miesiąc 

rozpoczęty uwzględnia się w całości, tj. w wysokości 1/5 

miesięcznego czesnego za każdy miesiąc nauki w danym roku 

szkolnym. Powyższy zapis nie dotyczy czesnego płatnego w 

wariancie 10 miesięcznym (§ 4 ust. 3).. 

§ 5. Sankcje 

1.  Wpłata po terminie płatności powoduje naliczanie odsetek za 

zwłokę w wysokości ustawowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2.  Zarząd ma prawo odstąpić od naliczania odsetek. 

3.  Zgodnie ze Statutem, jeżeli zadłużenie Opiekunów wobec Szkoły 

z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za naukę ucznia 

przekroczy 2-krotną wysokość miesięcznego czesnego, to uczeń 

może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

Zarząd na wniosek Opiekuna ma prawo w szczególnych 

przypadkach ustalić indywidualne zasady opłat za naukę ucznia w 

Szkole.

 

Oświadczenie opiekunów ucznia  

Wejherowo dnia,  ................................................  

W związku z przyjęciem dziecka do Oddziału Przedszkolnego / Społecznej Szkoły Podstawowej / Gimnazjum Społecznego nr 1 w Wejherowie 

 

Ucznia ............................................................................................................................  

 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem opłat za naukę i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 

 

1. Imię i nazwisko opiekuna ............................................................................. ,adres………………………………………………………………….
  

Numer Pesel................................................................  

czytelny podpis ............................................................  

2. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………….…,adres………………………………………………………………….. 

Numer Pesel................................................................  

czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela opłat za naukę 

obowiązująca od dnia 01.01.2014 r. 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie 
 

1. Wpisowe w oddziale przedszkolnym oraz w kl. I-VI szkoły podstawowej 495,00 zł 

2. Czesne w oddziale przedszkolnym 470,00 zł 

3. Czesne w kl. I-III szkoły podstawowej 470,00 zł 

4. Czesne w kl. IV-V szkoły podstawowej 550,00 zł 

5. Czesne w kl. VI szkoły podstawowej (obowiązkowy wariant 10 miesięczny) 660,00 zł 

6. Ulga od wysokości czesnego dla drugiego dziecka* 100,00 zł 

7. Ulga od wysokości czesnego dla trzeciego dziecka* 150,00 zł 

8. Ulga od wysokości czesnego dla czwartego i kolejnego dziecka* 200,00 zł 

9. Ulga od wysokości czesnego dla dziecka pracownika szkoły zatrudnionego w wymiarze 

pełnego etatu 

200,00 zł 

10. Ulga od wysokości czesnego dla dziecka pracownika szkoły zatrudnionego w wymiarze 

co najmniej 1/4 etatu 

100,00 zł 

 

 

Tabela opłat za naukę 

obowiązująca od dnia 01.01.2014 r. 

Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie 

 

1. Wpisowe I-III gimnazjum 495,00 zł 

2. Czesne w kl. I–II gimnazjum grupy ogólne 550,00 zł 

3. Czesne w kl. I–II gimnazjum grupy dwujęzyczne 610,00 zł 

4. Czesne w kl. III gimnazjum grupa ogólna (obowiązkowy wariant 10 miesięczny) 660,00 zł 

5. Czesne w klasie III gimnazjum - grupa dwujęzyczna (obowiązkowy 

wariant 10 miesięczny) 

732,00 zł 

6. Ulga od wysokości czesnego dla drugiego dziecka* 100,00 zł 

7. Ulga od wysokości czesnego dla trzeciego dziecka* 150,00 zł 

8. Ulga od wysokości czesnego dla czwartego i kolejnego dziecka* 200,00 zł 

9. Ulga od wysokości czesnego dla dziecka pracownika szkoły zatrudnionego w wymiarze 

pełnego etatu 

200,00 zł 

10. Ulga od wysokości czesnego dla dziecka pracownika szkoły zatrudnionego w wymiarze 

co najmniej 1/4 etatu 

100,00 zł 

 

 

 

 
 

UWAGA! 

Kwoty czesnego podano dla wariantu 12 miesięcznego dokonywania opłat. 

Kwotę czesnego dla wariantu 10 miesięcznego należy obliczyć wg wzoru: 

(kwota czesnego z tabeli*12)/10. 

 

*Przysługuje uczniowi, którego rodzeństwo uczęszcza w tym samym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego lub jest 

uczniem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 lub Gimnazjum Społecznego nr 1 w Wejherowie 
 


