Regulamin Opłat Szkolnych
Społecznej Szkoły Podstawowej Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego
w Milanówku przy ul. Brzozowej 1 A
Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu MTE z dnia 30 marca 2020 r.
Regulamin Opłat Szkolnych Społecznej Szkoły Podstawowej Milanowskiego Towarzystwa
Edukacyjnego określa wewnętrzny system opłat za naukę w Szkole oraz wysokość zniżek
przysługujących Rodzicowi/Rodzicom i Pracownikom Szkoły - Rodzicom uczniów uczęszczających
do Szkoły.

§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. MTE – należy rozumieć organ prowadzący Szkołę, tj. Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne
2. Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Opłat Szkolnych Społecznej Szkoły
Podstawowej MTE w Milanówku,
3. Szkole, należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową MTE w Milanówku,
4. Uczniu, należy przez to rozumieć Ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej MTE w Milanówku,
5. Rodzicach, należy przez to rozumieć Rodzica/Rodziców/Opiekuna/ów prawnych Ucznia
Społecznej Szkoły Podstawowej MTE w Milanówku,
6. Pracowniku Szkoły, należy przez to rozumieć Rodzica/Opiekuna prawnego Ucznia Społecznej
Szkoły Podstawowej MTE w Milanówku, zatrudnionego w Szkole na podstawie umowy o pracę.
§2
1. Rodzaje opłat pobieranych od Rodziców:
a) Wpisowe: w wysokości 2.500 zł, za każdego Ucznia rozpoczynającego naukę w szkole
(podana kwota jest corocznie określana uchwałą Zarządu MTE).
b) Czesne za kształcenie Ucznia: w wysokości 1.250 zł miesięcznie (podana kwota może
podlegać zmianom w przypadku wzrostu kosztów utrzymania Szkoły i jest określana uchwałą
Zarządu MTE).
c) Pozostałe opłaty, pobierane są w wysokości ponoszonych przez Szkołę kosztów: wycieczek
organizowanych przez Szkołę, wyjazdów do teatrów, przewozów autokarowych, biletów na
imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, itp.
2. Terminy i zasady ponoszenia opłat wskazanych w pkt. 1 określa umowa o kształcenie zawierana
z Rodzicami.
§3
1. Rodzaje opłat pobieranych od Pracownika Szkoły, będącego Rodzicem Ucznia uczęszczającego
do Szkoły:
a) Wpisowe: w wysokości 2.500 zł za każdego Ucznia rozpoczynającego naukę w szkole
(podana kwota jest określana corocznie uchwałą Zarządu MTE).

b) Czesne za kształcenie Ucznia: Pracownikowi Szkoły, będącemu Rodzicem Ucznia
uczęszczającego do Szkoły, przysługuje zniżka w opłacie czesnego w wysokości 550 zł
miesięcznie przez cały czas jego zatrudnienia w Szkole (podana kwota może podlegać
zmianom w przypadku wzrostu kosztów utrzymania Szkoły i jest określana uchwałą Zarządu
MTE).
c) Pozostałe opłaty, pobierane są w wysokości ponoszonych przez Szkołę kosztów: wycieczek
organizowanych przez Szkołę, wyjazdów do teatrów, przewozów autokarowych, biletów na
imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, itp.
2. Zniżka wliczana jest do dochodu pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Zniżka w opłatach czesnego przysługuje w pełnej wysokości Pracownikowi Szkoły zatrudnionemu
w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze zniżka naliczana
jest proporcjonalnie do jego wysokości.
4. Pracownik Szkoły traci zniżkę w kolejnym miesiącu kalendarzowym z dniem ustania zatrudnienia
w Szkole
5. Terminy i zasady ponoszenia opłat wskazanych w pkt. 1 określa umowa o kształcenie zawierana z
Rodzicami.
§4
1. Rodzaje opłat pobieranych od Rodziców dwóch lub więcej Uczniów kształconych jednocześnie
w danym roku szkolnym:
a) Wpisowe: w wysokości 2.500 zł za każdego Ucznia rozpoczynającego naukę w szkole
(podana kwota jest corocznie określana uchwałą Zarządu MTE).
b) Czesne za kształcenie Ucznia:
i) w wysokości 1.150 zł, miesięcznie za drugiego Ucznia uczęszczającego do Szkoły
(podana kwota może podlegać zmianom w przypadku wzrostu kosztów utrzymania
Szkoły i jest określana uchwałą Zarządu MTE).
ii) w wysokości 1.050 zł miesięcznie, za trzeciego lub kolejnego Ucznia uczęszczającego do
Szkoły (podana kwota może podlegać zmianom w przypadku wzrostu kosztów
utrzymania Szkoły i jest określana uchwałą Zarządu MTE).
c) Pozostałe opłaty, pobierane są w wysokości ponoszonych przez Szkołę kosztów: wycieczek
organizowanych przez Szkołę, wyjazdów do teatrów, przewozów autokarowych, biletów na
imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, itp.
2. Terminy i zasady ponoszenia opłat wskazanych w pkt. 1 określa umowa o kształcenie zawierana z
Rodzicami.
3. Wysokość czesnego opłacanego przez Rodzica w kwotach wynikających z ust. 1 obowiązuje
odpowiednio przez okres trwania jednoczesnego kształcenia drugiego lub więcej Uczniów.
§5
1. Regulamin Opłat Szkolnych wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
2. Zmiana Regulaminu dokonywana jest uchwałą Zarządu MTE.
3. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły.

