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         Załącznik nr 1 do  
         Umowy o świadczenie usług edukacyjnych 

 

REGULAMIN 

opłat związanych z nauką w Szkołach dr Rahn 

prowadzonych przez Europejską Fundację Oświaty i Kultury 

§ 1  

Definicje 

Poniższe pojęcia użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenia  

(przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie): 

1. Fundacja – Europejska Fundacja Oświaty i Kultury (adres: ul. Sienkiewicza 36; 65-431 Zielona Góra) wpisana przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000314859, posługująca się NIP: 929-180-46-75 oraz numerem identyfikacyjnym REGON:080289024 będąca organem założycielskim  

i prowadzącym Europejską Szkołę Podstawową dr Rahn i Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze; 

2.  Regulamin – niniejszy regulamin; 

3. Szkoły dr Rahn – Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn i Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze; 

 

§ 2  

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.  

2.Regulamin określa zasady ponoszenia opłat i przyznawania ulg w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w Szkołach dr Rahn. 

3.Nauka w Szkołach dr Rahn jest odpłatna. 

 

§ 3  

Podstawowe opłaty za kształcenie 

 

1.Rodzice są zobowiązani do ponoszenie kosztów kształcenia ich dzieci w Szkołach dr Rahn. 

2. Obowiązkowe opłaty z tytułu nauki uczniów w Szkołach dr Rahn są następujące: 

a) wpisowe, 

b) czesne, 

c) składka roczna za udział w koncepcji edukacyjnej szkoły, 

3. Wpisowe jest świadczeniem wpłacanym przez Rodziców po zakończonym procesie rekrutacji i 7 dni kalendarzowych od podpisania 

umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

4. Wpisowe obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia, koszty rekrutacji, koszty administracyjne. 

5. Wysokość wpisowego ustalana jest przez Zarząd Fundacji w terminie do końca roku kalendarzowego i podawana do wiadomości 

zainteresowanych w tabeli opłat na kolejny rok szkolny. W przypadku rezygnacji Ucznia z kształcenia w Szkołach dr Rahn  

przed podjęciem nauki opłata jest zwracana częściowo po potrąceniu poniesionych kosztów wymienionych w pkt. 4. 

6. Podjęcie przez Rodziców decyzji o kontynuowaniu nauki ich dziecka w którejkolwiek ze Szkół dr Rahn – nie rodzi po ich stronie 

obowiązku uiszczenia po raz kolejny wpisowego.  

7. Czesne obejmuje koszty wszystkich zajęć dydaktycznych wynikających z planu nauczania obowiązującego w Szkołach dr Rahn.  

8. Czesne to opłata roczna ponoszona przez Rodziców z tytułu pobierania nauki przez ich dzieci w Szkołach dr Rahn.  

9. Wysokość czesnego, oddzielnie dla każdej ze Szkół dr Rahn, określa Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości Rodziców w tabeli 

opłat na dany rok szkolny. 

10. Rata czesnego nie obejmuje: 

-      opłaty za wyżywienie, 

-   składki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), płatnej w terminie do 20 września każdego roku 

szkolnego, przy czym wysokość składki zależna jest od przyjętego wariantu ubezpieczenia, 

-  wyprawki szkolnej i podręczników, 

-  wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych), udziału w „zielonej szkole”, 

-  udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i innych, 

-  zajęć pozalekcyjnych nieobjętych umową o świadczenie usług edukacyjnych oraz zajęć indywidualnych. 
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11. Rodzic pokrywa koszty organizacji i uczestnictwa Ucznia w „zielonej szkole”, wycieczkach i innych szkolnych imprezach. 

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości czesnego, ale nie częściej niż jeden raz w roku szkolnym w 

związku z uzasadnionym wzrostem kosztów ponoszonych przez Szkołę. O wprowadzonych zmianach Rodzice zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem elektronicznego dziennika lekcyjnego bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy na 

trzy miesiące przed dniem, od którego ma obowiązywać nowa wysokość czesnego. Rodzicom przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy w razie braku akceptacji zmian wysokości czesnego na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług 

edukacyjnych. 

13. Składka roczna za udział w koncepcji edukacyjnej jest obowiązkowym świadczeniem, wpłacanym przez Rodziców w ciągu 10 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

14. Składka roczna obejmuje:  

- opracowanie i przygotowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymogami koncepcji Szkoły, 

-  zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do realizacji koncepcji Szkoły, 

- poprawy i rozwoju warunków nauczania oraz stosowania różnych form dydaktycznych w celu realizacji koncepcji Szkoły.  

15. Informacje o wysokości wpisowego oraz czesnego, jak również o innych sprawach związanych z odpłatnością za naukę w Szkołach 

dr Rahn dostępne są w siedzibie Szkół dr Rahn oraz zamieszczane w oficjalnym serwisie informacyjnym Szkoły, dostępnym pod 

adresem www.rahn.education/polska  

16. Dla Rodziców, których dzieci pobierają naukę w Szkołach dr Rahn, informacje o których mowa w pkt. 17, mogą być przekazywane 

za pośrednictwem elektronicznego dziennika lekcyjnego. 

 

§ 4 

Terminy i sposób wnoszenia opłat 

 

1.   Rok szkolny w Szkołach dr Rahn rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. 

2.  Czesne może być opłacane w następujący sposób: 

• w formie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny do dnia 10 (dziesiątego) września roku, w którym uczeń rozpoczął naukę 

w   Szkołach dr Rahn; 

• w 12 (dwunastu) równych ratach płatnych z góry do 1 (pierwszego) dnia każdego miesiąca w okresie wrzesień – sierpień 

roku następnego; 

• w ostatnim roku nauki danego cyklu edukacyjnego w 10 (dziesięciu) równych ratach płatnych z góry do 1 (pierwszego) dnia 

każdego miesiąca w okresie wrzesień – czerwiec roku następnego. 

3.  Czesne należne jest do momentu skreślenia dziecka z listy uczniów danej Szkoły dr Rahn.  

4.  Rezygnacja z pobierania nauki w Szkołach dr Rahn wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku opłat za świadczenia inne niż czesne Zarząd Fundacji może ustalić inne terminy wnoszenia tychże opłat, jeżeli 

wynika to ze specyfiki danej usługi.  

6. Płatności na rzecz Fundacji mogą być dokonywane w formie gotówkowej w kasie Fundacji lub w formie bezgotówkowej na 

rachunek bankowy Fundacji wskazany Rodzicowi w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

7. Za datę zapłaty w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu bankowego uznaje się datę wpływu środków 

finansowych na rachunek bankowy Fundacji. 

8. W przypadku opóźnień w dokonywaniu jakichkolwiek płatności przez Rodziców na rzecz Fundacji, Fundacji przysługiwać będzie 

prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

9. Dokonując jakiejkolwiek wpłaty na rzecz Fundacji Rodzic powinien wskazać: imię i nazwisko ucznia oraz Szkołę dr Rahn i klasę, do 

której dziecko uczęszcza, a ponadto dokładnie oznaczyć należności, jakie w ramach ciążących na nim zobowiązań pragnie 

uregulować. 

10. Rodzice zobowiązani są do zaspokojenia w pierwszej kolejności całości najdawniej wymagalnych należności z tytułu opłat za 

kształcenie dziecka, a także ubocznych (np. odsetek ustawowych za zwłokę w płatności) w razie obciążenia nimi zgodnie z zapisami 

Regulaminu. Odmienne wskazania Rodzica nie wiążą Fundacji. Art. 451 § 1 zdanie 1 k.c. nie stosuje się.  

 

 

§ 5  

Ulgi w opłatach za naukę 

 

1. Przewiduje się następujące ulgi we wnoszeniu czesnego: 

a) ulga z tytułu pobierania nauki w Szkołach dr Rahn przez drugie i następne dziecko, 

b) ulga z tytułu dokonanych wpłat czesnego, 

c) ulga egzaminacyjna w Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut w Zielonej Górze. 

2. Ulg, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie można łączyć. 

3. Prawo do wyboru ulgi przysługuje Rodzicowi. 
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§ 6 

Ulga z tytułu pobierania nauki w Szkołach dr Rahn 

przez drugie i następne dziecko 

 

1. Rodzicom, którzy zdecydują się na edukację w Szkołach dr Rahn więcej niż jednego dziecka, przysługuje prawo do zniżki za naukę 

drugiego i kolejnych dzieci. 

2. Wysokość obniżki czesnego, o którym mowa w ust. 1 wynosi 15% (piętnaście procent) w stosunku do czesnego obowiązującego dla 

danej Szkoły dr Rahn należnego za kształcenie drugiego oraz dalszych dzieci. 

3.     Rodzice tracą prawo do obniżki czesnego za kolejne dziecko w przypadku nieterminowego regulowania opłat z tytułu czesnego za 

naukę dzieci umieszczonych w Szkołach dr Rahn, gdy łączna kwota zaległości osiągnie poziom należności z tytułu czesnego za trzy 

miesiące ich nauki, a także w wypadku rezygnacji z kształcenia kolejnych dzieci w Szkołach dr Rahn w trakcie roku szkolnego. 

4. O utracie prawa do ulgi, o której mowa w niniejszym paragrafie, informuje Rodzica Zarząd Fundacji wraz ze wskazaniem terminu, 

w jakim zaistniały okoliczności opisane w ust. 3 powyżej.  

5. Zarząd Fundacji może przywrócić Rodzicowi prawo do obniżki czesnego po uregulowania całości zaległości z tytułu opłat za 

kształcenie dzieci. Rodzice zostaną poinformowani na piśmie w ciągu 7 dni od spłaty zaległych rat czesnego.  

  

 

§ 7 

Ulga z tytułu dokonanych wpłat 

 

1. W przypadku gdy Rodzic dokona opłaty czesnego w formie jednorazowej wpłaty w sposób, o którym mowa w § 4.,ust. 2.,lit. a 

Regulaminu, Rodzicowi przysługiwać będzie ulga w wysokości 3% (trzech procent) opłaconego czesnego. 

  

 

 

§ 8 

Ulga egzaminacyjna 

 

W okresie obowiązywania umowy Uczeń/ Uczennica upoważnieni są do 25% (dwadzieścia pięć procent) obniżki od ceny nominalnej 

egzaminów oferowanych przez Centrum Egzaminacyjne Goethe-Instytut przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze.  

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest udostępniany zainteresowanym w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. 

2. Zmian Regulaminu dokonuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły. Opinia ma charakter doradczy i nie jest wiążąca 

dla Zarządu Fundacji. 

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie w trakcie trwania roku szkolnego jego zmiana wchodzi ze skutkiem od 1-dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego. 

4. Regulamin wchodzi w życie od 01 września 2018 r. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu opłat związanych z nauką 

 

 

TABELA OPŁAT ZA NAUKĘ 

OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2020 R. 

1 Wpisowe do Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn 500,00 zł 

2 Czesne w kl. I-III Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn (650,00 zł/m-c) 7.800,00 zł 

3 Czesne w kl. IV-VII Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn (650,00 zł/m-c) 7.800,00 zł 

4 Czesne w kl. VIII Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn  

(obowiązkowy wariant 10-miesięczny = 780,00 zł/m-c) 

7.800,00 zł 

5 Wpisowe do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn 500,00 zł 

6 Czesne w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn (650,00 zł/m-c) 7.800,00 zł 

7 Czesne w ostatniej klasie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn 

(obowiązkowy wariant 10-miesięczny = 780,00 zł/m-c) 

7.800,00 zł 

8 Składka roczna za udział w koncepcji Szkoły 250,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 


