
Regulamin Przyjęć i Płatności Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu  

Prowadzonego przez DPFA Europrymus Sp. z o.o.  

 

Rozdział I Założenia podstawowe 

1. Ilość uczniów w poszczególnych klasach nie może być większa niż 24 osoby. Dopuszcza 

się zmianę ilości uczniów w klasach na podstawie odrębnej decyzji organu prowadzącego. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do 

szkół prowadzonych przez DPFA Europrymus Sp. z o.o. 

3. Kandydaci, o których mowa w pkt 2., muszą spełniać warunki określone w rozdz. II i III. 

4. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów wymienionych w pkt 2 

wolne miejsca przydzielane są wg kolejności zapisu kandydatów z „Księgi przyjęć”. 

Rozdział II Kryteria przyjęć 

1. Przyjęcie do klas I-III Europejskiego Gimnazjum warunkuje: 

a) wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna „Wniosku o przyjęcie do Gimnazjum” 

według wzoru opublikowanego na stronie internetowej szkoły. 

b) wniesienie bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej do kasy szkoły, warunkującej wpis do 

„Księgi przyjęć”, w wysokości uchwalonej przez organ prowadzący, tzn. przez DPFA 

Europrymus Sp. Z o.o. 

c) wpis przez dyrektora szkoły do „Księgi przyjęć”. 

d) wypełnienie i podpisanie Wniosku o przyjęcie do Szkoły, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu, w tym zaakceptowanie aktów wewnętrznych 

Szkoły, a w szczególności Statutu Europejskiego Gimnazjum oraz Regulaminu 

Przyjęć i Płatności. 

e) wpłata wpisowego w wysokości uchwalonej przez organ prowadzący, tzn. DPFA 

Europrymus Sp. Z o.o., w terminie określonym w zawiadomieniu 

o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej. 

f) ocena z zachowania nie niższa niż „dobra”, uzyskana w ostatniej klasyfikacji ucznia. 

g) pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły 

wydana zgodnie z „Regulaminem naboru uczniów”. 

h) zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

i) wpis przez Dyrektora Szkoły na listę uczniów. 

2. W przypadku, gdy liczba pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do klas I-III przekracza 

ilość wolnych miejsc w klasie, o przyjęciu decyduje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.  

Rozdział III Procedura kwalifikacyjna 

1. Od 1 lutego rozpoczyna się składanie wniosków  o przyjęcie do Szkoły, według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, potwierdzający chęć zapisu na dany rok 

szkolny oraz należy dokonać terminowej wpłaty wpisowego w ustalonej wysokości na 

wskazany rachunek bankowy. Za datę wpłaty uważa się zaksięgowanie środków na 

rachunku przez bank. 

2. Do 2 lipca wysłane są zawiadomienia do rodziców/opiekunów, którzy w terminie 

dokonali wpłaty wpisowego i złożyli „Wniosek o przyjęcie” o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej kandydatów na uczniów gimnazjum 

3. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Dyrektor Szkoły zatwierdza listę uczniów 

przyjętych. 

4. Do 15  lipca  winno nastąpić podpisanie „Umowy edukacyjnej” z organem 

prowadzącym Szkołę. 

Jeżeli pomimo zakwalifikowania dziecka do przyjęcia, wyżej wymieniona Umowa nie 

zostanie podpisana przez Rodziców w terminie do dnia 15 lipca, poczytuje się, iż 



nastąpiła rezygnacja z usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę, w 

konsekwencji czego kwota wpisowego nie podlega zwrotowi. 

5. Kandydatom niezakwalifikowanym wpłacone wpisowe zwraca się w ciągu 21 dni od 

daty złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego podania o zwrot. 

6. Jeżeli szkoła posiada wolne miejsca, kandydatów zgłaszających się po zakończeniu 

procedury kwalifikacyjnej, lecz przed zakończeniem roku szkolnego, poprzedzającego 

rok szkolny, w którym miałoby nastąpić rozpoczęcie nauki, terminy zawarte w pkt od 1 

do 4 nie obowiązują. Jeżeli kandydaci zgłaszają się w trakcie wakacji letnich, 

procedura kwalifikacyjna odbywa się odpowiednio najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia. 

7. Od wszystkich nowo przyjętych uczniów wymagana jest zgodnie z prawem 

oświatowym dokumentacja szkolna z poprzedniej placówki. Dokumentacja ta 

obejmuje w szczególności:  świadectwo ukończenia klasy lub szkoły oraz zaświadczenie 

CKE.  

Powyższe dokumenty muszą być doręczone do sekretariatu 

szkoły najpóźniej do dnia rozpoczęcia nauki przez ucznia. 

Rozdział IV Zasady regulowania opłat 

1. Wraz z doręczeniem do szkoły podpisanej „Wniosku o przyjęcie do Gimnazjum” za każde 

zapisane dziecko na jeden wskazany rok szkolny wnoszona jest bezzwrotna opłata 

manipulacyjna. Organ prowadzący ma prawo zrezygnować z opłaty manipulacyjnej. 

2. Na cały okres kształcenia dziecka w szkole wnoszone jest wpisowe, które nie podlega 

zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki po rozpoczęciu przez ucznia zajęć dydaktycznych 

lub ukończenia szkoły z wyjątkiem pkt.7 Rozdz. III 

3. Wpisowe stanowi równowartość 1/12 kwoty rocznego czesnego. 

4. Czesne to opłata roczna ponoszona przez rodziców/opiekunów ucznia za usługę 

edukacyjną, w ramach której szkoła oferuje, na warunkach odrębnie ustalonych przez 

szkołę: 

a) obowiązkowe i nieobowiązkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze organizowane 

zgodnie z „Rocznym planem nauczania” szkoły, opiekę świetlicową, 

b) możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej, 

c) konsultacje indywidualne z uczniami, 

d) opiekę psychologa, 

e) dodatkowe materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli na zajęcia 

edukacyjne, 

5. Czesne w szczególności nie pokrywa opłat za: 

a) podręczniki i artykuły papiernicze uczniów, 

b) wyżywienie, 

c) opiekę nad dzieckiem przez pracownika dydaktycznego po godzinach pracy szkoły 

określonych w „Rocznym planie nauczania” (rodzic/opiekun jest obciążany za każdą 

rozpoczętą godzinę kwotą w wysokości zgodnej z uchwałą zarządu organu 

prowadzącego szkołę), 

d) basen, 

e) wyjazdy na wycieczki, Białe i Zielone Szkoły, 

f) bilety do kina, teatru i komunikacji miejskiej, 

g) duplikaty legitymacji szkolnej. 

6. Czesne opłacane jest na podstawie „Umowy edukacyjnej”, która określa roczną wysokość 

czesnego, ilość rat i terminy wnoszenia opłat; 

7. Czesne można opłacać w następujących wariantach: 

a) jednorazowa wpłata, 



b) 2 raty – roczna kwota czesnego rozłożona na 2 równe raty, 

c) 4 raty – roczna wysokość czesnego rozłożona na 4 równe raty, 

d) 12 rat – roczna kwota czesnego rozłożona na 12 równych rat, 

8. Jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia rezygnują ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego w 

ramach porozumienia stron, opłacie czesnego podlega ostatni rozpoczęty miesiąc nauki; 

9. Jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia rezygnują ze szkoły po sklasyfikowaniu ucznia w 

szkole, 

to jest w sytuacji, gdy uczeń otrzymał świadectwo ukończenia klasy/szkoły wydane przez 

Europejskie Gimnazjum, opłacie podlega czesne za cały rok szkolny. 

10.Rodzeństwu uczęszczającemu do szkół, dla których organem prowadzącym jest DPFA 

Europrymus Sp. Z o.o., przysługują następujące zniżki w opłacie czesnego tzn. na 2. oraz 

kolejne dziecko w szkole – 20% zniżki, 

11. Wpłaty czesnego dokonywane są jedynie na indywidualny rachunek bankowy 

przydzielany każdemu z uczniów po podpisaniu przez rodziców/opiekunów Umowy 

Edukacyjnej. 

12. Konsekwencją zaległości finansowych z tytułu czesnego jest skreślenie dziecka z listy 

uczniów z początkiem drugiego miesiąca, za który nie została uregulowana należność. 

13. Za opóźnienie w płatności czesnego pobiera się opłaty w wysokości ustawowych 

odsetek. 

Rodzice/opiekunowie mogą być również obciążeni odszkodowaniem oraz kosztami i 

opłatami związanymi z egzekucją zaległych należności. 

14. Wysokość czesnego i innych opłat w danym roku szkolnym w tym wysokość opłaty 

manipulacyjnej i wpisowego określa uchwała zarządu organu prowadzącego szkołę. 

 

Prezes Zarządu 

DPFA Europrymus Sp. Z o.o. 

Katarzyna Hübner 


