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Uchwała Nr 9/IV/19 

Zarządu Autonomicznego Koła Terenowego Nr 4  

Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego  

z dnia 4 lutego 2019 roku  

 
 

Zarząd AKT Nr 4 uchwala co następuje:  
Zasady dotyczącego czesnego  

§1  
Czesne za naukę w szkole podstawowej wynosi: 7920 zł rocznie.  

§2  
Czesne płatne jest z góry w 12 równych ratach miesięcznych w kwocie 660 złotych do 10 dnia 
każdego miesiąca, począwszy od września danego roku szkolnego.  

§3  
Powiadomienie o zmianie wysokości czesnego musi nastąpić nie później niż z sześciomiesięcznym 
wyprzedzeniem.  

§4  
Zarząd AKT przyznaje stypendium w wysokości:  

1. 50% czesnego dla dzieci nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 ŁSSO w pełnym 
lub większym wymiarze etatu;  

2. 20% czesnego dla starszego rodzeństwa, w przypadku rodzeństw uczęszczających jednocześnie 
do Szkoły Podstawowej nr 4 ŁSSO;  

3. 20% czesnego dla każdego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 4 ŁSSO, z rodzin 
wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny;  

Wyżej wymienione stypendia nie sumują się — może zostać przyznane tylko jedno z nich. 

§5  
Niezależnie od stypendium z §4, zarząd AKT przyznaje jedno z poniższych stypendiów: 
1. 5% czesnego pomniejszonego o kwotę stypendium przyznanego na podstawie §4, za 

jednorazową wpłatę czesnego za cały rok szkolny do dnia 10 września bieżącego roku szkolnego;  

2. 2% czesnego pomniejszonego o kwotę stypendium przyznanego na podstawie §4, za wpłatę 
czesnego w dwóch równych ratach, pierwszej do dnia 10 września bieżącego roku szkolnego, 
drugiej zaś do dnia 10 lutego bieżącego roku szkolnego.  

§6  
W przypadku braku wpłaty w danym okresie (miesiącu) w terminach określonych w §2 stypendia 
wskazane w §4 zostają anulowane w tym okresie. W kolejnych okresach stypendium jest ponownie 
przyznawane pod warunkiem spłaty zadłużenia z poprzednich okresów i terminowej wpłaty za okres 
bieżący.  

§7  
W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego, stypendia, o których mowa w §5 zostają 
anulowane. Kwota nadpłaconego czesnego zostaje zwrócona.   

§8 
W przypadku przyznania uczniowi uchwałą Zarządu stypendium indywidualnego zmniejszającego 
kwotę czesnego, uchwała ta traci moc w przypadku nieterminowej wpłaty czesnego, ze skutkiem na 
pierwszy dzień miesiąca, w którym nastąpiła ta nieterminowa wpłata.  
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§9  
Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto lub datę wpłaty w kasie 
szkoły. Wysokości poszczególnych rat z tytułu czesnego zostały przedstawione w załączniku nr 1 
niniejszej uchwały, stanowiącym jego integralną część.  
 
Zasady dotyczącego wpisowego 

§10  
Wysokość wpisowego, w przypadku dzieci zapisywanych do klasy pierwszej, wynosi 1500 zł. 

Dla ucznia rozpoczynającego naukę od klasy: 
drugiej — wpisowe wynosi 1400 zł, 
trzeciej — wpisowe wynosi 1200 zł, 
czwartej — wpisowe wynosi 1000 zł, 
piątej — wpisowe wynosi 800 zł, 
szóstej — wpisowe wynosi 600 zł, 
siódmej — wpisowe wynosi 400 zł, 
ósmej — wpisowe wynosi 200 zł.  

§11  
Wpisowe nie podlega zwrotowi.  
 
Zasady dotyczącego opłat za zajęcia dodatkowe  

§12  
Wszystkie opłaty wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym za basen i obiady 
wnoszone są z góry w terminie zgodnym z zapisami umowy. Opłaty za niewykorzystane w danym 
okresie obiady są zwracane w następnym okresie w formie potrącenia.  

§13  
W przypadku braku wniesienia opłat za obiady lub pływalnię, zgodnie z §12 uchwały, uczeń nie 
będzie mógł korzystać odpowiednio z obiadów lub pływalni do chwili uregulowania zadłużenia, 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało zadłużenie.  

§14  
Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc wcześniejsza uchwała nr 3/III/18 w sprawie zasad 
dotyczących czesnego, wpisowego i opłat za zajęcia dodatkowe. Niniejsza uchwała jest tekstem 
jednolitym dla wszystkich tych zasad.  

§15  
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 ŁSSO. 

§16  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

 

Sekretarz Zarządu 

 

Eliza Filejska 

Prezes Zarządu 

 

Jacek Kalinowski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/IV/19 

Zarządu Autonomicznego Koła Terenowego Nr 4  

Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego  

z dnia 4 lutego 2019 roku  

 
 

Na podstawie Uchwały Nr 3/IV/19 wysokość poszczególnych rat czesnego — z uwzględnieniem stypendiów przyznanych na podstawie §4 i §5 — jest 
następująca: 
 

 

Wpłata 

jednorazowa 

 do 10 września 

Wpłata w dwóch równych ratach 

I rata do 10 września, II rata do 10 lutego 

Wpłata miesięczna 

rata do 10 dnia każdego miesiąca 

całkowita suma wysokość raty całkowita suma wysokość raty 

Brak stypendium z §4 Uchwały 7 524,00 zł 7 761,60 zł 3 880,80 zł 7 920,00 zł 660,00 zł 

Rodzeństwo uczęszczające 

jednocześnie do SP nr 4 ŁSSO 

najmłodsze dziecko  7 524,00 zł 7 761,60 zł 3 880,80 zł 7 920,00 zł 660,00 zł 

pozostałe dzieci 6 019,20 zł 6 209,28 zł 3 104,64 zł 6 336,00 zł 528,00 zł 

Karta Dużej Rodziny 6 019,20 zł 6 209,28 zł 3 104,64 zł 6 336,00 zł 528,00 zł 

Dzieci nauczycieli zatrudnionych w SP nr 4 ŁSSO w pełnym etacie 3 762,00 zł 3 880,80 zł 1 940,40 zł 3 960,00 zł 330,00 zł 

 
 
 

Sekretarz Zarządu 

 

Eliza Filejska 

Prezes Zarządu 

 

Jacek Kalinowski 
 


