
Tabela opłat za naukę 

obowiązująca od dnia 01.09.2015 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 495,00 zł 

3. Czesne w kl. I-III szkoły podstawowej 495,00 zł 

4. Czesne w kl. IV-V szkoły podstawowej 575,00 zł 

5. Czesne w kl. VI szkoły podstawowej (obowiązkowy wariant 10 miesięczny) 690,00 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 01.09.2015 r. 

Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie 

 

1. Wpisowe I-III gimnazjum 495,00 zł 

2. Czesne w kl. I–II gimnazjum grupy ogólne 575,00 zł 

3. Czesne w kl. I–II gimnazjum grupy dwujęzyczne 655,00 zł 

4. Czesne w kl. III gimnazjum grupa ogólna (obowiązkowy wariant 10 miesięczny) 690,00 zł 

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

wariant 10 miesięczny) 

786,00 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 


