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Załącznik nr 1/2021 do Umowy o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Redzie 

zawartej dnia ………………………………….  pomiędzy: 

Prywatną Szkołą w Redzie Sp. z o.o. 

a 

Panią/Panem  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            Imię i nazwisko 
 
   

Uchwałą nr 01/03/2021 z dnia 05 marca 2021r. „W sprawie opłat czesnego w roku szkolnym 
2021/2022”, Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prywatna Szkoła w Redzie ustala : 
    

1. Czesne dla uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej opisane w § 2 Umowy wynosi 590,00 zł 
miesięcznie i będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w Umowie, do 
5-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (data wpływu na rachunek). Szkoła zastrzega 
sobie możliwość zmiany wysokości czesnego, (nie częściej niż raz na semestr) o procentowy 
wskaźnik Inflacji ogłaszany przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu, a jedynie wywieszenia informacji na stronie internetowej szkoły w terminie do 14 dni 
przed rozpoczęciem semestru. 
1.1. Szkoła zapewnia uczniom w czasie nauki w szkole możliwość spożycia jednego    

ciepłego posiłku. Warunkiem korzystania z obiadów szkolnych jest pisemna umowa na 
świadczenie usługi, wypełniona i podpisana przez Rodzica lub Opiekuna prawnego 
dziecka. 

1.2. Rodzice/Opiekunowie ucznia przyjmują do wiadomości, że opóźnienie w płatności  
czesnego zmusza Zarząd Spółki do uruchomienia dodatkowego (i drogiego)  kredytu 
obrotowego potrzebnego do zapłacenia wynagrodzenia należnego nauczycielom w 
nieprzekraczalnym terminie  do 7-go dnia każdego miesiąca. Data wpływu wynagrodzeń 
(7 dzień miesiąca) na konta nauczycieli jest monitorowana przez Państwową Inspekcję 
Pracy, a opóźnienia przelewów generują poważne kary finansowe. 

2. Opłata za przygotowanie miejsca dla: 
-  uczniów klasy I ustala się na 600, 00 zł,  
-  nowych uczniów klasy: II na 500,00 zł,  III na 400,00 zł, IV na 300,00 zł, V na 200,00 zł,  
   VI – VIII na 100,00 zł. 

3. Opłata za przygotowanie miejsca jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.  
4. Uczniowie, którzy uczęszczali do Prywatnego Przedszkola „Przygoda” a następnie 

rozpoczynają naukę w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie, zostają  
zwolnieni z opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki. 
 
 

………………………………………………………………….. 
data i podpis Rodzica / Opiekuna  

 
 


