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Zarządzenie Dyrektora
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości czesnego
§1.
Ustala się nowe stawki opłaty za naukę w Szkołach Programów Indywidualnych. Od dnia
1 lutego 2018 roku czesne bazowe dla aktualnych uczniów wynosić będzie 790,00 zł
.(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
§2.
1. Z dniem 1 lutego 2018 r. wchodzą w życie zasady obliczania indywidualnej wysokości
czesnego oraz ulg w opłatach czesnego dla uczniów OLPI, GPI, LP, OSSP oraz SPPI
ustalone niniejszym zarządzeniem. (zał. Nr.1.)
2. Uczniowie przyjęci do Szkoły począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. korzystają z przepisów
wprowadzających zmiany w opłatach za naukę z dniem wpisania na listę uczniów.
3. Uczniowie przyjęci do Szkoły przed dniem 1 stycznia 2018 r. korzystać będą z przepisów
wyszczególnionych w §2.ust.1. od II semestru tj. od 1 lutego 2018 roku.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uzasadnienie:
Pomimo wzrostu subwencji oświatowej, zmniejszające się wpłaty z tytułu czesnego, nie
pokrywały w kończącym się roku rzeczywistych kosztów prowadzenia Szkół. Przy czesnym
niezmienionym od 2012 roku narastający deficyt zagrażał brakiem pieniędzy na opłacenie
pracy dydaktycznej i utrzymanie siedziby. Uzasadnienie przygotowanych zmian w opłatach
czesnego zostało przedstawione Radzie Rodziców w dniu 15. oraz 20. grudnia 2017 roku.
Zastrzeżenia zgłoszone przez Radę Rodziców wymusiły na Dyrekcji ograniczenie uzasadnionej
podwyżki czesnego do niezbędnego minimum. Wprowadzona niniejszym zarządzeniem
wysokość czesnego jest nadal niższa w stosunku do kosztów dotychczasowych, a rachunek
ekonomiczny wymaga rezygnacji od 1 stycznia 2018 roku m.in. z nauki języka japońskiego
przez naszych uczniów oraz ograniczenia kosztów opieki indywidualnej w formie tutoringu.
System ulg wprowadzony niniejszym zarządzeniem powinien nadal sprzyjać motywacji
do nauki i wg przeprowadzonych symulacji powinien gwarantować wpływy z czesnego na
niezbędnym poziomie.
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