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      Załącznik do Umowy o Nauczanie/Opiekę 

 

 

REGULAMIN  OPŁAT 

w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Oświatowe 

 im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie 

 

1. Regulamin niniejszy ustala zasady opłat za naukę w szkołach prowadzonych 

przez Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny, zwane dalej 

Towarzystwem. 

2. Opłata za naukę składa się z wpisowego oraz czesnego. 

3. Obowiązek zapłaty wpisowego powstaje z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły 

Podstawowej lub Liceum. Wpisowe nie podlega zwrotowi niezależnie od 

przyczyny, okoliczności i czasu rozwiązania umowy o nauczanie. 

4. Wysokość wpisowego oraz czesnego ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa. 

Zarząd Towarzystwa może ustalić rabat za terminowe opłacanie należności. 

Czesne ustalane jest na każdy semestr oddzielnie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały przez Zarząd Towarzystwa w sprawie wysokości czesnego na 

następny semestr obowiązuje czesne w wysokości z poprzedniego semestru. 

5. Czesne płatne jest w równych ratach miesięcznych poczynając od września 

danego roku do czerwca roku następnego – w terminie do 10 – go każdego 

miesiąca. 

6. W przypadku nieterminowej płatności czesnego Rodzice/Opiekunowie tracą 

prawo w danym miesiącu do rabatu za terminową płatność. 

7. W przypadku uczęszczania do szkół prowadzonych przez Towarzystwo 

dwóch lub więcej dzieci przysługuje 10 % ulgi w opłacie czesnego za każde 

dziecko. 

8. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny przysługują następujące zniżki: 

a) 10% czesnego za naukę/opiekę każdego dziecka z rodziny z trójką dzieci 

b) 25% czesnego za naukę/opiekę każdego dziecka z rodziny z czwórką 

dzieci 

c) 50% czesnego za naukę/opiekę każdego dziecka z rodziny powyżej 

czwórki dzieci. 

9. W przypadku jednorazowej wpłaty czesnego za cały rok szkolny, w terminie 

do 10 września danego roku, przysługuje 3% zniżka w opłacie za czesne. 

10.  Zniżki wskazane w pkt. 7, 8 i 9 powyżej sumują się. 
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11.  Upust w wysokości czesnego za jeden miesiąc za jedno dziecko przysługuje 

Rodzicom naszych dzieci, którzy polecą placówki Towarzystwa 

Oświatowego innym Rodzicom, a ich dzieci podejmą i będą kontynuować w 

nich naukę, a w przypadku Przedszkola pozostaną pod opieką.  Polecenie 

musi być udokumentowane w ankiecie rekrutacyjnej. Zwolnienie z opłaty 

czesnego nastąpi w pierwszym miesiącu kolejnego semestru. Przedmiotowy 

upust nie dotyczy Rodziców - Pracowników Towarzystwa Oświatowego.   

12.  W przypadku kontynuacji przez dziecko nauki w Szkole wyższego stopnia 

Rodzice/Opiekunowie wnoszą 25 % opłaty wpisowego obowiązującego w tej 

Szkole. 

13.  Wpisowe, w przypadku rozpoczęcia nauki w drugiej połowie danego etapu 

edukacyjnego, wynosi 50% stawki określonej zgodnie z pkt. 4. 

14.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych uczeń, który uczy się 

w szkole prowadzonej przez Towarzystwo co najmniej 1 rok, Zarząd 

Towarzystwa na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów może ustalić 

indywidualne warunki opłaty za szkołę. Do wniosku o przyznanie ulgi należy 

dołączyć dokumenty podane przez Zarząd Towarzystwa Oświatowego. 

15.  W przypadku podpisania nowej Umowy o Nauczanie, z przyczyn leżących 

po stronie Towarzystwa (przy kontynuacji nauki), Rodzice/Opiekunowie są 

zwolnieni z obowiązku ponownego ponoszenia opłaty wpisowego. 

16.  W przypadku opóźnień w zapłacie należności z tytułu opłat za naukę 

Rodzice/Opiekunowie ucznia zobowiązani są do zapłaty odsetek w wysokości 

ustawowej, naliczanych przez Towarzystwo, od pełnej kwoty należnego 

czesnego (bez uwzględnienia rabatu za terminową płatność). 

17.  W przypadku nie wywiązania się Rodziców/Opiekunów z obowiązku zapłaty 

czesnego za okres dłuższy niż dwa miesiące Towarzystwo wzywa 

Rodziców/Opiekunów do uregulowania należności wyznaczając termin 

zapłaty. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wyznaczonego w 

wezwaniu do zapłaty, Dyrektor szkoły – stosownie do postanowień statutów 

szkół prowadzonych przez Towarzystwo – może skreślić ucznia z listy 

uczniów danej szkoły zaś roszczenia Towarzystwa z tytułu opłat za naukę 

skierowane zostaną na drogę postępowania sądowego. 

18.  W przypadku nieterminowych wpłat czesnego, wpłaty bieżące zaliczane są 

przez Towarzystwo na spłatę zaległych należności z tytułu odsetek oraz na 

zalegające świadczenie główne. 


