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Regulamin oplat
w Zespole Szk6t Specjalnych ,,Dad Szansg"

Spolecznego Towarzystwa O5wiatowego w Warszawie
zwanego dalej ZSS ,,Dad Szansg" STO

s1
Postanowienia og6lne

Niniejszy regulamin okreSla rodzaje oplat obowiqzuj1cychw ZSS ,,Dai Szansg" STO oraz
zasady ich dokonywania.
Usluga edukacyjna w szkolach wchodzqcych w sklad ZSS ,,Dai Szansg" STO jest odplatna,
a wysokoS6 oplat ustala Zarzqd Samodzielnego Kola Terenowego Spolecznego
Towarzystwa OSwiatowego nr 102 jako organ prowadzqcy szkoly wchodz4ce w sklad ZSS
,,Da6 Szansg" STO.

s2
Slownictwo

Ilekroi w Regulaminie jest mowa o:
1. Zarz4dzie nale?y przez to rozumiei Zarzqd Samodzielnego Kola Terenowego

Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego nr 102.
2. ZSS ,,Dad Szasng" STO - nale?y przez to rozumiei Zespol Szk6l Specjalnych

,,Da6 Szansg" Spotecznego Towarzystwa Oswiatowego, reptezentowany przez Dyrektora.
3. Dyrektorze - nale?y przez to rozumiei Dyrektora ZSS ,,Da6 Szansg" STO. W razie

nieobecnoSci w pracy Dyrektora, zastgpuje go Wicedyrektor. W przypadku, gdy nie ma
osoby zatrudnionej na stanowisku Wicedyrektora lub gdy Wicedyrektor jest nieobecny,
Dyrektora zastgpuj e pracownik przez niego .vqrznaczony .

4. Uslugodawcy - nale2y przez to rozumiei Samodzielne Kolo Terenowe Spolecznego
Towarzystwa OSwiatowego nr 102, kt6re jest organem prowadz4cym Zesp6l Szk6l
Specjalnych ,,Da6 SzansE" STO i reprezentowane jest przez Dyrektora ZSS ,,Da6 Szansg"
STO.

5. Uslugobiorcy - nale|y przez to rozumied:
a) w przypadku ucznia niepelnoletniego: przedstawicieli ustawowych tj. rodzic6w lub

opiekun6w prawnych ucznia,
b) w przypadku ucznia pelnoletniego: pelnoletniego ucznia i jego rodzic6ilopiekun6w

prawnych/przedstawiciel i ustawowych/pelnomocnik6w.
6. Uczniu: nale?y przez to rozumie6 dzieci i mlodzie| pobieraj4c4 naukg w szkole

podstawowej lub doroslych, pobieraj4cych naukg w szkole ponadpodstawowej.
7. Umowie edukacyjnei: nale|y przezto rozumie6 umowg o Swiadczenie uslug edukacyjnych

zawartq pomigdzy Uslugodawc4 a Uslugobiorc4.

.$3

Rodzaje oplat w ZSS "Dad Szansg" STO

1. W ZSS ,,Dai Szansg" STO wyrohnia sig nastgpuj qce rodzaje oplat:
a) oplaty obowi4zkowe, w tym jednorazowe lub stale;
b) oplaty fakultatywne.
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2.

J.

Do oplat obowi4zko!\ych zalicza sig gl6wnie:
a) oplatg rekrutacyjn4;
b) wpisowe;
c) czesne;
d) oplaty administracyjne.

Do oplat fakultatywnych zalicza sig gl6wnie:
a) oplaty zazajgcia dodatkowe (realizowane pozaramowym planem nauczania);
b) optaty za dobrowolne ubezpieczenie NNW ucznia;
c) oplaty za dodatkowe, indywidualne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne dlalcznia;
d) oplaty za posilki i napoje;
e) oplaty zaludzial w konkursach i olimpiadach;
f) oplaty zatczestnictwo w imprezach tj. teatr, kino, wycie czki, zielone i biale szkoly oraz

inne wyjazdy.

l.

$4
Oplata rekrutaryjna

Na pokrycie koszt6w zorganizowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydat6w
na uczni6w, ZSS ,,Dad Szansg" STO pobierania oplatg rekrutacyjn4.
Oplata rekrutacyjna jest jednorazowaibezzwrotna,niezalehnie od wyniku rekrutacji.
WysokoSi oplaty jak i szczeg6lowe zasady jej uiszczenia okresla Regulamin rekrutacji
obowi4zuj4cy w ZSS ,,Da6 Szansg" STO.

$s
Wpisowe

Za przyjEcie kandydata w poczet uczni6w Uslugobiorca zobowi1zany jest do zaplaty
wpisowego, kt6re jest oplat4 na pokrycie m.in. koszt6w zwiqzanych z przyjgciem ucznia,
stworzeniem warunk6w do nauki, zorganizowaniem i przeprowadzeniem zajgt
adaptacyj n y ch or az przy gotowani em wstgpnej dokumentacj i ucznia.
Z wplaty wpisowego zwolnieni sA absolwenci szkoly podstawowej, wchodz4cej
w sklad ZSS ,,Da6 Szansg" STO.
Wpisowe jest oplat4 bezzwrotnq, wnoszone jest w wysokoSci jednokrotnoSci czesnego,
aktualnie obowi4zuj4cego w ZSS ,,Da6 Szansg" STO.

$6
Czesne

l. Czesne platne jest miesigcznie, z g6ry, w terminie do l0 dnia kazdego miesi4ca, przez
l0 miesigcy w roku szkolnym tj. od wrzesnia do czerwca (z wylqczeniem lipca
i sierpnia), przez caly okres obowi4zywania umowy edukacyjnej, tj. r6wnie2 w okresie jej
wypowiedzenia.
W przypadku nieobecnoSci ucznia w szkole nie przysluguje zwolnieme z oplat zaten okres.
W przypadku, gdy dojdzie do rozwiqzarria umowy edukacyjnej w trakcie miesi4ca
kalendarzowego, czesne naleZne j est za caly miesi4c kalendarzowy.
W przypadku zawarcia umowy edukacyjnej w trakcie miesi4ca kalendarzowego czesne
platne jest proporcjonalnie, w ten spos6b, 2e peln4miesigczn4 wysokoS6 czesnego dzieli sig
przez liczbE dni roboczych danego miesi4ca i mnoZy przez iloSc dni roboczych od dnia
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obowi4zywania umowy do korica miesi4ca kalendarzowego. Termin platnoSci czeshego
w tym miesi4cu to 7 dni od daty obowiqzywania umowy edukacyjnej.

l.

2.

s7

Optafy administracyjne

Oplaty administracyjne s4 to wszelkie oplaty, kt6re regulowane
zewngtrznymi, a zwiqzane s4 z uslugE edukacyjn4 realizowanq
w sklad ZSS ,,Dad Szansg" STO.
ZSS ,,Da6 Szansg" STO pobiera te oplaty w wysokoSciach i

s4 odrgbnymi przepisami
w szkolach wchodz4cych

na zasadach okreSlonvch

2.

J.

4.

w w/w przepisach.
3. Gl6wne, obecnie obowiqzuj4ce oplaty administracyjne to:

legitymacji, oplata za wydanie duplikatu Swiadectwa.
oplata za wydanie duplikatu

s8

Oplaty fakultatywne

l. W zwi4zku z zawart1 umowq edukacyjn4 uslugi edukacyjne narz;ecztcznia mog4 byi
rozszerzone o uslugi pomocnicze tj. uslugi wspomagaj4ce uslugi edukacyjne,
o kt6rych mowa w $3 ust. 3.

Uslugi pomocnicze s4 dodatkowo platne. W przypadku braku dokonania wplaty ilw uslugi
nie bgd4 Swiadczone na rzecz ucznia.
Obowi4zek poniesienia przezUslugobiorcg oplaty fakultatywnej powstaje w chwili zlo1enia
przez Uslugobiorcg deklaracji woli nabycia tej uslugi.
Kahdorazowo, w przypadku tego typu uslug, Uslugobiorca zostanie uprzedzony
o wysokoSci naleZnej oplaty oraz zasadach jej wplaty i rozliczania, przed podjgciem
ostatecznej decyzji o nabyciu dla ucznia w/w uslug.

l.

se

Dokonywanie wplat i zasady ich rozliczania

Aktualna wysoko6d oplat obowi4zkowych, w tym czesnego oraz zmiany ich wysokoSci
podawane s? do wiadomosci Uslugobiorcy, w spos6b powszechnie przyjgty
u Uslugodawcy, aktualnie poprzez zamieszczenie informacji na stronie intemetowej
www. dac szanse. e du.p I il lub popr zez wyslanie informacj i p o cztq e -mailow4.
Aktualna wysokoSd oplat fakultatywnych jak i zasady ich dokonywania podawane sq
do wiadomoSci Uslugobiorcy na bie1qco, w momencie zaoferowania Uslugobiorcy uslug
pomocniczych.
W razie op6Znienia w regulowaniu oplat przez Uslugobiorcg, Uslugodawcy przysluguje
prawo do odsetek ustawowych ztego tytulu.
Wszelkie oplaty na rzecz Uslugodawcy, Uslugobiorca bgdzie regulowal na konto bankowe
ZSS ,,Dai Szansg" STO, przy czym za datg spelnienia Swiadczenia twa?a sig moment
tznania rachunku bankowe go szkoly.
w przypadku, gdy Uslugobiorca zalega z oplatami na rzecz ZSS ,,Da6 Szansg,, STo,
Uslugodawcy przysluguje prawo do zaliczenia kaadej dokonanej przez Uslugobiorcg
od tego momentu wplaty natzecz ZSS ,,Dad Szansg" STO, na najstarsl4 zalegloSi (w tym
m.in. na nale2noS6 gt6wn4, odsetki oraz inne koszty), bez wzglgdu na wskazante przez
wplacaj4cego z jakiego tytulu i za jaki okres dana wplata zostalaprzezniego dokonana.
W przypadku powstania nadplaty, Uslugodawca na prawo zahczyi tak4 nadplatg
na zobowi4zanie wzglgdem niego lub dokonai jej zwrotu.
Zwroty nadplaty, w tym zwroty,o kt6rych mowa w ustgpie powyzej,mogq by6 dokonywane
na konto bankowe, z kt6rego wplyngla dana platnoS6 lub na konto bankowe, z ktorego
wplyngla ostatnia oplata dokonana narzeczZSS ,,Dai Szansg,, STO.
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$10

Postanowienia koricowe

1' W kwestiach nie opisanych niniejszym regulaminem i umow4 edukacyjn4 stosuje sig
pozostale, odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku odmiennych zapis6w pomigdzy umow4 edukacyjn4, a regulaminem oplat,
pierwszeristwo sto sow ania maj 4 zapisy umowy edukacyj nej .

3. Regulamin niniejszy wchodzi w Lycie z dniem 12 maja2O2l r.
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