
Pismo okólne Nr 10/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie wysokości opłat za naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego „International School of Bydgoszcz” od roku akademickiego 

2019/2020 

 

Na podstawie § 2 pkt 3 lit. c oraz § 22 ust. 2 Statutu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego „International School of Bydgoszcz" zwanego dalej Zespołem Szkół  

 

informuję, 

 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Wysokość opłaty za naukę w prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

typach szkół: podstawowej i liceum wchodzących w skład Zespołu Szkół w roku 

szkolnym, płatnych miesięcznie w okresie od 1 września do 30 czerwca danego roku 

szkolnego wynoszą: 

 

1) za pierwsze dziecko   

- 1.050 zł dla osób nieposiadających refundacji za koszty nauki,  

- 2.500 zł dla osób posiadających refundację za koszty nauki   

 

2) za drugie dziecko rodziców ucznia już uczęszczającego do Zespołu Szkół: 

- 850 zł dla osób nieposiadających refundacji za koszty nauki,  

- 2.000 zł dla osób posiadających refundację za koszty nauki 

 

3) za trzecie dziecko rodziców uczniów już uczęszczających do Zespołu Szkół 

- 525 zł - dla osób nie posiadających refundacji za koszty nauki, 

- 1.500 zł  - dla osób posiadających refundację za koszty nauki 

 

2. Wysokość opłaty ze realizację rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 

5-6 lat w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej Zespołu Szkół  

w roku szkolnym, ponoszonej miesięcznie w okresie od 1 września do 30 czerwca danego 

roku szkolnego wynoszą: 

 

1) dla osób nieposiadających refundacji za koszty nauki: 

- 1.050 zł  - jeżeli dziecko przebywa w szkole dłużej niż pięć godzin dziennie,  

- 850 zł - jeżeli dziecko przebywa w szkole do pięciu godzin dziennie.  

 

2) dla osób posiadających refundację za koszty nauki: 

- 2.500 zł - jeżeli dziecko przebywa w szkole dłużej niż pięć godzin dziennie  

- 2.000 zł - jeżeli dziecko przebywa w szkole do pięciu godzin dziennie 

 

3. Wysokość opłaty za włączenie dziecka 6-letniego w obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i 

opiekę pedagogiczną w okresie adaptacji dziecka do szkoły podstawowej ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z Rodzicami dziecka będącego kandydatem na ucznia. 

 

4. Czesne obejmuje opłatę za obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, opiekę 

pedagogiczną i koszty utrzymania Zespołu Szkół. 

 



5. W przypadku uiszczenia kwoty czesnego do 15 września danego roku, z góry za 10 

miesięcy przysługuje zniżka w wysokości 10%. Powyższe nie dotyczy osób posiadających 

refundację za naukę. 

 

6. Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej wnoszonej przez Rodziców dziecka przed 

przyjęciem go do Zespołu Szkół wynosi 500 zł i winna być wniesiona najpóźniej do dnia 

31 sierpnia roku, w którym rozpoczyna się nauka, na rachunek bankowy Zespołu Szkół lub 

w Sekretariacie Zespołu Szkół. 

 

7. Opłaty za naukę ze wsparciem języka ojczystego wynosi 400 zł na ucznia miesięcznie. 

 

8. Opłaty za dodatkowe zajęcia z języka angielskiego wynosi 50 złotych za godzinę. 

 

9. Istnieje możliwość włączenia dodatkowych opłat np. za transport, koszt podręczników  

i wliczenie tych kosztów do kwoty opłaty za naukę. Powyższe wymaga wprowadzenia 

odpowiednich zapisów do umowy o naukę. 

 

10. Prawa i obowiązki stron reguluje umowa o naukę w poszczególnym typie szkoły lub 

oddziale przedszkolnym według wzorca przygotowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, 

Statutu i Regulaminu Zespołu Szkół. 

 

11. Pracownikom International School of Bydgoszcz oraz Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego przysługuje 50% zniżki na czesne dziecka. 

 

 

§ 2 

 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje uczniów rozpoczynających w 

roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkole podstawowej lub liceum, wchodzących w skład 

Zespołu Szkół „International School of Bydgoszcz”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Rektor 

 

 

 

                                                                                            prof. dr hab Jacek Woźny 


