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Regulamin opłat w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu 
 
 
 

§1 
 

Do obowiązkowych opłat pobieranych przez szkołę związanych z kształceniem zalicza się 
wpisowe i czesne. 

 
§2 

 
1. Wysokość czesnego na rok szkolny ustalana jest corocznie, na podstawie analizy 

projektu budżetu szkoły przez osoby prowadzące. Informacja o wysokości czesnego 
przekazywana jest rodzicom drogą elektroniczną na podane do kontaktu adresy do 30 
czerwca.  

2. Czesne nie obejmuje kosztów posiłków, kosztów wyjść i wyjazdów, spektakli 
teatralnych, muzycznych, seansów kinowych.  

3. Okres opłacania czesnego obejmuje cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 1 września 
do 31 sierpnia.   

4. Czesne należy wpłacać w ratach miesięcznych w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.   
5. Obowiązek płacenia czesnego ustaje w momencie rozwiązania umowy o kształcenie.  
6. 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.  

§3  
1. Rodzice zapisujący dziecko do Szkoły opłacają wpisowe, które jest jednorazową 

opłatą.  
2. Wysokość wpisowego wynosi 1000 zł.  
3. Rodzice wpłacają, wpisowe w terminie 7 dni od podpisania umowy o kształcenie.  
4. Nieopłacenie wpisowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie powoduje 

skreślenie dziecka z listy przyjętych.  
§4  

1. Wpłaty wszystkich opłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły: 
5811 4020 0400 0031 0276 3413 09.  

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego szkoły.  
3. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. 

 
 

§5  
1. Rodzicom posyłającym do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 więcej niż jedno 

dziecko przysługują zniżki w wysokości:  
a. 20% stawki czesnego na drugie dziecko,  
b. 40% stawki czesnego na trzecie dziecko,  
c. 60% stawki czesnego na każde następne dziecko.  



2. Dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności może być przyznana zniżka – zależnie 
od rodzaju orzeczenia – w wysokości od 10% stawki czesnego do całkowitego 
zwolnienia z odpłatności. 

3. Dziecku mającemu szczególne osiągnięcia może być przyznana zniżka do 50%.  
4. W szczególnych przypadkach Rodzic może złożyć wniosek do osób prowadzących 

szkołę o przyznanie większej zniżki.  
5. Osoby prowadzące szkołę na wniosek Rodziców decydują o wielkości przyznawanych 

zniżek.   
7. Zniżki przysługują jedynie w wypadku terminowego wpłacania czesnego. 


