
Wrocław, dnia 15-06-2022r. 

Załącznik nr 1  

do umowy o kształcenie w Szkole Podstawowej Tikkun Olam 

Tabela Opłat obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 

L.p. Opis świadczenia Kwota  Rata - 
miesięczna 

Uwagi 

1. Wpisowe 1 200,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie 
dziecka do szkoły  

2.  Czesne pakiet Podstawowy 14 000,00 zł 1 400,00 zł Jednorazowo/10 rat  

3. Czesne pakiet Standard  18 000,00 zł 1 800,00 zł Jednorazowo/10 rat  

4. Czesne pakiet Rozszerzony 21 000,00 zł 2 100,00 zł Jednorazowo/10 rat  

5. Świetlica od 15:00 do 17:00 300,00zł/m-c 300,00 zł Jednorazowo/10 rat 

6. Opłata za każdą dodatkową 
godzinę pobytu dziecka na 
świetlicy poza wykupionym 
pakietem. 

 
 

15,00 zł/godz. 

 
 

0,00 zł 

Płatne wg rozliczenia 
za miesiąc ubiegły w 

terminie opłaty 
czesnego 

7. Opłata za zajęcia dodatkowe nie 
objęte wykupionym pakietem 

 
150,00 zł/1 zaj./m-c 

 
150,00 zł 

Opłata dotyczy zumby 
i każdych zajęć 

dodatkowych osobno 

8. Zajęcia terapeutyczne ucznia bez 
orzeczenia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

 
120,00 zł/1 zaj. 

 
0,00 zł 

Płatne wg rozliczenia 
za miesiąc ubiegły w 

terminie opłaty 
czesnego 

9. Nauczanie domowe - wpisowe 600,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie 
dziecka do szkoły 

 
Opłata czesnego – pakiety: 

1. Podstawowy - usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 15:00 + zaj. rekreacyjne 
2. Standard - usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 15:00 + zawiera pakiet Podstawowy  + 

zumba oraz możliwość wyboru do 2 zajęć dodatkowych realizowanych od godz. 15:00. 
3. Rozszerzony - usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 17:00 – zawiera pakiet Standard  oraz 

możliwość wyboru do 3 zajęć dodatkowych realizowanych od godz. 15:00. 
 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów od września 2022r.: 
 - Warsztaty teatralne, wokalne i poetyckie (Justyna Jadach, Roman Romańczuk) 
 - Warsztaty plastyczne (Marzena Domitrz-Fortuna) 
 - Zajęcia historyczne dla klas I – III (Krzysztof Ciejka) 
 - Zajęcia historyczne dla klas IV - VIII (Krzysztof Ciejka) 
 - Szachy (Grzegorz Orzechowski) 
 - Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości (Joanna Mróz) 
 - Zajęcia sportowe (Marlena Jarmasz) 
Niepotwierdzone: 
 - Projektowanie 3D (Waldemar Kozina) 
 - Grafika komputerowa (Dariusz Minakowski) 
 
Zniżki: 

1. Wysokość czesnego obniża się o: 
- 20% w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 lipca bieżącego roku z góry za rok szkolny 
2022/2023.  
-10% w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 września bieżącego roku z góry za  rok 
szkolny 2022/2023. 

2. Wysokość czesnego obniża się o 20% dla drugiego i 50% dla każdego kolejnego Dziecka 
Rodziców/Opiekunów Prawnych, dla którego zostanie zawarta umowa o kształcenie z Fundacją. 


