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Społeczne Towarzystwo Oświatowe 
Samodzielne Koło Terenowe nr 37 w Krakowie 
 

REGULAMIN INDYWIDUALIZACJI OPŁAT ZA SZKOŁĘ 

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH nr 3 w KRAKOWIE 

 

§ 1 
1) Samodzielne Koło Terenowe nr 37 w Krakowie STO w ramach środków finansowych przewidzianych niniejszym 

Regulaminem może określić indywidualne opłaty szkolnej (zwane „Opłatami”) uczniom, którzy: 
a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,  

b) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 

c) są rodzeństwem, co najmniej dwóch innych uczniów szkół prowadzonych przez SKT nr 37 w Krakowie.  

2) Wysokość środków finansowych koniecznych do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu (zwanych dalej 

„środkami”) w danym roku szkolnym nie może przekraczać kwoty do 5% wartości dotacji rocznej przyznanej na 

rzecz Zespołu Szkól Społecznych nr 3 w Krakowie przez Gminę Miasta Krakowa w tym okresie, a wypłacanej w 

okresach miesięcznych. 

3) Określenie indywidualnej Opłaty możliwe jest wyłącznie poprzez obniżenie kwoty czesnego o wartość 

procentową podaną w niniejszym Regulaminie. 

4) Z uwzględnieniem ustępu 2 wysokość środków przeznaczonych na Opłaty określa Zarząd Samodzielnego Koła 

Terenowego nr 37 w Krakowie (zwany dalej Zarządem Koła lub Zarządem), który z zastrzeżeniem ust. 5 może 

w dowolnym czasie zmieniać ich wysokość. 

5) Indywidualizacja Opłaty za szkołę określana jest dla ucznia: 

a) na pierwszy semestr (wraz z feriami) albo  

b) na drugi semestr (wraz z feriami i wakacjami) albo 

c) na dwa semestry w jednym roku szkolnym (wraz z feriami i wakacjami) albo  

d) do końca bieżącego roku szkolnego, w którym został złożony wniosek, począwszy od miesiąca, w którym 

został złożony wniosek  

e) i w czasie trwania okresu, na który została określona nie może zostać obniżona ani odebrana za wyjątkiem 
przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

6) Cofnięcie Opłaty lub zmniejszenie jej wysokości bez zaistnienia przesłanek szczególnych wskazanych w niniejszym 
Regulaminie może zostać dokonane przez Zarząd wobec wszystkich uczniów objętych Opłatami jednocześnie, ze 
względu na szczególnie trudną sytuację ekonomiczną Samodzielnego Koła Terenowego nr 37 w Krakowie. 
Rezygnacja z przyznawania indywidualizacji Opłat wymaga zgody wyrażonej głosami połowy członków Zarządu.    

7) Niniejszy Regulamin nie tworzy po stronie jakiejkolwiek osoby wiążącego dla Samodzielnego Koła Terenowego STO 
nr 37 w Krakowie prawa żądania przyznania Opłaty niezależnie od jej rodzaju.  

 
§ 2 

1. Decyzje dotyczące indywidualizacji Opłat należą do wyłącznej kompetencji Zarządu. 

2. O dokonaniu względem ucznia indywidualizacji Opłaty decyduje Zarząd Koła w trybie uchwały. Decyzja Zarządu 

Koła jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 3 
1. Zarząd Koła może przyznać zindywidualizowaną Opłatę na wniosek zawierający uzasadnienie złożony przez: 

- rodziców, 
- wychowawcę, 
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- Dyrektora Szkoły, 
- Członka Zarządu SKT nr 37 w Krakowie. 

2. Wnioski składane są do Zarządu Koła, który ustala termin ich składania. W przypadku, gdy Zarząd nie ustali 

terminu składania wniosków, mogą one być składane w trakcie całego bieżącego roku szkolnego.  

3. Zarząd może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz informacji, które uzna za konieczne. W 

odniesieniu do wniosków związanych z trudną sytuacją materialną Zarząd może żądać przedstawienia tych 

dokumentów również w trakcie trwania okresu, na który przyznano zindywidualizowaną Opłatę. 

§ 4 
Opłaty przyznawane są na następujących zasadach. 
I. Opłata w przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia 

1. Opłata może być przyzna dla uczniów, których sytuacja materialna uległa znaczącemu 

pogorszeniu w trakcie trwania nauki.  

2. Opłata może wynieść nie mniej niż do 50% wysokości czesnego za wyjątkiem sytuacji losowych 

celem umożliwienia dokończenia nauki w bieżącym semestrze lub roku szkolnym, 

3. Zindywidualizowanej Opłaty nie przyznaje się uczniom klas I szkoły podstawowej za wyjątkiem 

sytuacji losowych celem umożliwienia dokończenia nauki w bieżącym semestrze lub roku 

szkolnym. 

  
II. Opłata w przypadku uczniów będących trzecim i kolejnym dzieckiem jednego z 

rodziców/opiekunów: 

1. Zarząd przyznaje Opłatę w wysokości 50% dla trzeciego i kolejnego dziecka jednego 

rodzica/opiekuna będącego rodzeństwem, co najmniej dwóch innych uczniów szkół prowadzonych 

przez Samodzielne Koło. 

2. Warunkiem przyznania Opłaty o obniżonej wysokości, o której mowa w ust. 1 jest terminowe, 

regularne i brak jakichkolwiek zaległości w płatności czesnego. 

 

III. Opłata w przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności: 

1. Opłata może być przyznana dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, których sytuacja 

materialna tego wymaga, 

2. Opłata może wynieść nie mniej niż 10% wysokości czesnego. Zindywidualizowaną Opłatę można 

przyznać także uczniom klas I szkoły podstawowej posiadającym aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności nie powoduje roszczenia do żądania automatycznego 
przyznania ulgi w Opłacie czesnego. 

 
 

§ 5 
1. Zarząd może cofnąć decyzję o przyznaniu Opłaty w sytuacji braku terminowości jej regulowania przez rodziców/ 

opiekunów danego ucznia. 

2. Zarząd Koła może odebrać Opłatę przyznaną w przypadku trudnej sytuacji materialnej, w przypadku poprawy 

sytuacji materialnej ucznia. Podstawą odebrania zindywidualizowanej Opłaty jest także zaniechanie 

przedstawienia dokumentacji lub informacji pozwalającej określić aktualny stan materialny ucznia (jego rodziny). 

 
§ 6 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd SKT nr 37 w Krakowie i obowiązuje od roku 
szkolnego 2015/2016. Dotychczas udzielone ulgi i zniżki w Opłatach wygasają z dniem wejścia w życie niniejszego 
Regulaminu. 
 

Kraków, dnia 8 września 2015 roku 


