Modern Academy –Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ I USŁUGI DODATKOWE
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Postanowienia ogólne
§1
Nauka w Prywatnej Szkole Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych – Modern Academy jest
płatna.
Regulamin niniejszy określa rodzaje opłat oraz terminy i zasady ich wnoszenia przez Rodziców/prawnych
opiekunów dziecka.
Wysokość opłat na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły.
Opłaty regulowane są w formie przelewu na rachunek bankowy Szkoły. Za datę uregulowania uważa się datę
wpływu środków na rachunek bankowy.
Wysokość opłat
§2

1. Opłaty obowiązkowe:
a. jednorazowa opłata wpisowa: 750 zł (klasa 1), 500 zł – klasa ”0”
b. czesne miesięczne:
750 zł klasa I- VI
500 zł klasa „0”
2. Opłaty dodatkowe
wnoszone są odrębnie przez Rodziców, którzy zadeklarowali chęć korzystania z dodatkowych usług lub uczestnictwa
swoich dzieci w imprezach kulturalnych i wycieczkach szkolnych. Należą do nich opłaty za:
a. wyżywienie – śniadanie i/lub obiad
b. transport – do szkoły i /lub ze szkoły
c. ubezpieczenie
d. wycieczki, Biała i Zielona Szkoła
e. bilety wstępu na imprezy rekreacyjne i kulturalne
f. zajęcia indywidualne

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zasady odpłatności
§3
Za terminowe uiszczanie opłat z tytułu czesnego i opłat dodatkowych odpowiadają Rodzice/ prawni opiekunowie
dziecka, którzy zapisali dziecko do Szkoły.
Wpisowe jest płatne przy zapisie dziecka do Szkoły, na rachunek bankowy wskazany w ust.3.
Czesne jest płatne z góry, miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, począwszy od września danego roku
szkolnego, w terminie do 5. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy Szkoły nr
88 1060 0076 0000 3390 0002 8933 w Bank PBH S.A. Oddz. Toruń.
Opłaty dodatkowe ciągłe (wyżywienie, transport, zajęcia indywidualne) są płatne z dołu w terminie do 5. dnia
kolejnego miesiąca.
Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest określana na koniec każdego miesiąca zgodnie z liczbą
rzeczywistych dni, w których posiłki zostały wydane.
Za moment zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Szkoły.
W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego, Szkoła nalicza odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Naliczone
odsetki płatne są w następnym miesiącu wraz z kolejnym czesnym.
Zaniechanie przez ucznia udziału w przewidzianych planem szkoły zajęciach dydaktycznych, bez złożenia przez
Rodziców pisemnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy, nie zwalnia z obowiązku opłat
czesnego.
W przypadku rezygnacji z podjęcia nauki po opłaceniu wpisowego i zamknięciu procesu rekrutacji, wpisowe na
uzasadniony wniosek rodziców może zostać zwrócone, pomniejszone o koszty rekrutacyjne poniesione przez
szkołę, co skalkulowano na sumę 150 zł.
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Gwarancja stałego czesnego
§4
Wysokość opłat jest w ciągu roku szkolnego stała i nie może być podwyższana.
W przypadku przedłużenia umowy na kolejne lata (dotyczy klas I – VI) szkoła gwarantuje stałą wysokość
czesnego, aż do zamknięcia pełnego cyklu kształcenia (do końca klasy VI), na poziomie czesnego określonego w
pierwszym roku nauki.
Zniżki i zwolnienia w opłatach
§5
W przypadku nawiązania przez strony umowy o świadczenie usług edukacyjnych na rzecz kilkorga dzieci,
Rodzicom przysługuje ulga w opłacie wpisowego i czesnego na każde dziecko w wysokości 10% wartości
wpisowego i czesnego.
W przypadku jednorazowej wpłaty czesnego za rok szkolny, Rodzicom przysługuje 5% zniżki.
W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnej prośby Rodzica, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o
udzieleniu ulgi w opłacie czesnego i/lub wpisowego w innej wysokości niż wskazane w ust. 1 i 2.
W sytuacji, gdy czesne za naukę w Szkole zostanie zapłacone za cały rok szkolny z góry, Szkoła zwraca Rodzicom
proporcjonalną część czesnego dotyczącą okresu po zgłoszeniu przez Rodziców rezygnacji. Niewykorzystany
okres jest liczony od początku miesiąca, po którym nastąpiło oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej
umowy. W takiej sytuacji kwota zwracana rodzicom zostanie potrącona o wartość rabatu udzielonego z tytułu
zapłaty za cały rok szkolny z góry.
§6
Zakres świadczonych usług przez Szkołę w ramach określonego umową czesnego nie obejmuje:
a. kilkudniowych wycieczek szkolnych,
b. wyjazdów na Zieloną i Białą Szkołę
c. podręczników,
d. wyprawki szkolnej i przyborów szkolnych,
e. zajęć pozalekcyjnych nieobjętych niniejszą umową oraz zajęć indywidualnych.
f. biletów wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.
Koszty usług, o których mowa w ust. 1 pokrywane są odrębnie przez Rodziców, którzy zadeklarowali uczestnictwo
swoich dzieci w imprezach opisanych w ust. 1.
Szkoła pośredniczy w organizowaniu czynności zawartych w ust.1, lit. a, b, c, f, poprzez oddanie do dyspozycji
konta bankowego w celu zebrania należności, jak również uregulowania zobowiązań wynikających z w/w
czynności.

Postanowienia końcowe
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10. 2013 roku.

