
Zasady płatności w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu  strona 1 z 2  

  
1. Opłata aplikacyjna, wnoszona jednorazowo za cały okres kształcenia w Szkole, która nie podlega zwrotowi 

w przypadku rezygnacji z nauki po rozpoczęciu przez ucznia zajęć dydaktycznych lub ukończenia Szkoły. 

2. Czesne to opłata roczna ponoszona przez opiekunów prawnych ucznia za usługę edukacyjną. 
3. Czesne obejmujące możliwość korzystania: 

a. ze zorganizowanych przez Szkołę zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w ramach zajęć 
w cyklu oraz w wymiarze zgodnym z łącznym wymiarem obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w ramowym planie nauczania szkoły publicznej odpowiadającej liceum w godzinach od 7:45 do 17:00 w dni 
robocze ustalone w rocznym harmonogramie pracy szkoły,  

b. z posiadanego przez Szkołę księgozbioru biblioteki Szkoły; 
c. ze zorganizowanych przez Szkołę konsultacji indywidualnych z nauczycielami z zakresu postępów 

dydaktycznych i wychowawczych; 
d. ze zorganizowanej przez Szkołę opieki psychologa lub pedagoga; 
e. z posiadanych przez Szkołę materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli na zajęcia 

edukacyjne 
f. z jednego egzemplarza legitymacji szkolnej, kart identyfikacyjnych oraz kluczy do szafki szkolnej, 
g. z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Szkoły, w wersji standard, do kwoty 

ubezpieczenia 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
4. Czesne nie pokrywa opłat za: 

a. egzamin maturalny IB,  
b. naukę przedmiotu IB na kursie on-line,  
c. odrębnie opłacane zajęcia i opiekę zorganizowaną przez Szkołę, w tym poza jej siedzibą,  
d. zajęcia zorganizowane w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia lub indywidualnego nauczania,  
e. uczestnictwo w zajęciach basenowych, w wycieczkach szkolnych, wejść na imprezy kulturalno-oświatowe, 

wystawy, do kin, teatrów i innych instytucji, 
f. podręczniki i artykuły papiernicze uczniów, 

g. wyżywienie, 
h. zajęcia pozalekcyjne nie uwzględnione w rocznym planie pracy Szkoły, 
i. duplikaty legitymacji szkolnej, kluczy do szafki szkolnej oraz kart identyfikacyjnych, 
j. dobrowolny udział w płatnych konkursach organizowanych na terenie Szkoły. 

5. Czesne opłacane jest na podstawie Umowy edukacyjnej, która określa roczną wysokość czesnego, ilość rat 
i terminy wnoszenia opłat. 

6. Czesne można opłacać w następujących wariantach: 
a. jednorazowa wpłata,  
b. 2 raty – roczna kwota czesnego rozłożona na 2 raty, 
c. 5 rat – roczna kwota czesnego rozłożona na 5 rat, 
d. 10 rat – roczna kwota czesnego rozłożona na 10 rat.  

7. Jeżeli opiekunowie prawni ucznia rezygnują z usługi edukacyjnej w trakcie trwania roku szkolnego, opłacie 

czesnego podlega okres odbytej przez ucznia nauki w Szkole. 
8. Jeżeli opiekunowie prawni ucznia rezygnują z usługi edukacyjnej z końcem roku szkolnego, to jest w sytuacji, gdy 

uczeń otrzymał świadectwo ukończenia klasy/szkoły wydane przez Szkołę, opłacie podlega czesne za cały rok 
szkolny. 

9. Opiekunom prawnym uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 
przysługują następujące zniżki w opłacie czesnego: 
a. trzecie rodzeństwo w szkołach Fundacji– 25% zniżki, 
b. czwarte rodzeństwo w szkołach Fundacji – 50% zniżki. 

10. Opiekunom prawnym ucznia zatrudnionym w pełnym wymiarze na umowę o pracę w szkołach o statusie szkoły 
dwujęzycznej, międzynarodowej lub placówkach oświatowo-wychowawczych posiadających certyfikat 
autoryzacyjny International Baccalaureate Organization przysługuje prawo do 50% zniżki w opłacie czesnego oraz 

zwolnienie z opłaty aplikacyjnej. 
11. Zniżki, o których mowa w pkt. 9 lub 10, zostają anulowane bez możliwości ich przywrócenia w okresie 

późniejszym, w przypadku niewywiązywania się przez opiekunów prawnych z zapisów Umowy edukacyjnej 
zawartej z Fundacją, a w szczególności w przypadku opóźnienia we wpłatach czesnego lub rat czesnego. Zniżki, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, anulowane są automatycznie po wystąpieniu opóźnienia we wpłacie 
należności na rzecz Fundacji, a wysokość czesnego przeliczana automatycznie do wysokości bez zniżki, bez 
konieczności aneksowania zawartej Umowy edukacyjnej. 

12. Wpłaty czesnego dokonywane są jedynie na indywidualny rachunek bankowy przydzielany każdemu z uczniów po 
podpisaniu przez opiekunów prawnych Umowy edukacyjnej. 

13. Konsekwencją zaległości finansowych jest rozwiązanie Umowy edukacyjnej oraz wykreślenie dziecka z ewidencji 
uczniów Szkoły. Dokumenty ucznia przesyłane są do szkoły rejonu zamieszkania dziecka lub innej szkoły 
wskazanej przez opiekuna prawnego. 

14. Za opóźnienie w płatności czesnego (lub rat czesnego) pobiera się opłaty w wysokości określonej w Umowie 
edukacyjnej. Opiekunowie prawni mogą być również obciążeni odszkodowaniem oraz kosztami i opłatami 
związanymi z egzekucją zaległych należności. 

15. Wysokość czesnego i innych opłat w danym roku szkolnym określa uchwała Zarządu Fundacji. 
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dla uczniów bez 

dopłaty z dotacji 

(zamieszkałych poza 

Wrocławiem i gminami 

ościennymi)

czesne roczne

kl. I
19 100 zł 1,2,5 lub 10 rat

wg terminów określonych poniżej

czesne roczne

kl. II (DP1), kl. III (DP2)
20 100 zł 1,2,5 lub 10 rat

wg terminów określonych poniżej

opłata aplikacyjna 
(dla nowych uczniów)

2 500 zł płatność jednorazowa

wydanie duplikatu 

legitymacji szkolnej
za każdy duplikat

wydanie duplikatu 

karty identyfikacyjnej
za każdy duplikat

opłata za wymianę zamka w szafce 

uczniowskiej

za wymianę zamka po zgubieniu 

klucza do szafki

opłata biblioteczna
 dotyczy kl. II (DP1) 

termin wpłaty do 14.09.2019

opłata 

za egzamin maturalny IB

dotyczy kl. III (DP2)
termin wpłaty do 31.10.2019 

opłata za naukę 

przedmiotu IB na kursie on-line*

 dotyczy kl. II (DP1) i III (DP2) 
opłata w dwóch ratach po 3980 zł 

do 20.09.2019 i 20.09.2020

depozyt za podręczniki IB
dotyczy kl. II (DP1)

termin wpłaty do 14.09.2019

uczestnictwo w dodatkowych zajęciach 

sportowych 

Program Sportowy „Wolves”*

za każdy sezon 

(3 sezony w roku szkolnym)
płatne przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w sezonie

Basen*

za każdy semestr 

 płatne przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w 

semestrze

(wysokość opłaty przy założeniu uczestnictwa min. 30 

osób, w przypadku mniejszej liczby uczestników 

wyokość opłaty ulegnie podwyższeniu)

* - opłata opcjonalna

dla uczniów z dopłatą z 

dotacji

dla uczniów bez 

dopłaty z dotacji 

(zamieszkałych poza 

Wrocławiem i gminami 

ościennymi)

kl. I 11 900 zł 19 100 zł

kl. II (DP1)

kl. III (DP2)
13 900 zł 20 100 zł

kl. I 5 950 zł 9 550 zł

kl. II (DP1)

kl. III (DP2)
6 950 zł 10 050 zł

kl. I 2 380 zł 3 820 zł

kl. II (DP1)

kl. III (DP2)
2 780 zł 4 020 zł

kl. I 1 190 zł 1 910 zł

kl. II (DP1)

kl. III (DP2)
1 390 zł 2 010 zł

Opłaty szkolne w roku szkolnym 2019/2020 

dla Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu  Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Płatności ratalne rocznego czesnego 

40 zł

dla uczniów z dopłatą z dotacji

11 900 zł

W przypadku, gdy termin zapłaty raty to dzień ustawowo wolny od pracy, termin wpłaty ulega przesunieciu na kolejny dzień roboczy  po dniu wolnym.

100 zł

400 zł

wysokość wpłaty raty

1 rata - do 07.09.2019 r.

2 rata - do 07.02.2020 r.

1 rata - do 07.09.2019 r.

2 rata - do 07.11.2019 r.

3 rata - do 07.01.2020 r.

4 rata - do 07.03.2020 r.

5 rata - do 07.05.2020 r.

5 rat

10 rat

termin płatności ilość rat

W przypadku rozpoczęcia nauki dziecka po 1.09.2019, należne czesne obliczane jest proporcjonalnie w odniesieniu do całego roku szkolnego w Szkole, tj. 

1/12 rocznego czesnego za każdy miesiąc pozostały do końca roku szkolnego.

klasa

Nazwa opłaty

Wysokość opłaty

Tryb wpłat

15 zł

do 07.09.2019 r.

2 970 zł

150 zł

1 rata - do 07.09.2019 r.

2 rata - do 07.10.2019 r.

3 rata - do 07.11.2019 r.

4 rata - do 07.12.2019 r.

5 rata - do 07.01.2020 r.

6 rata - do 07.02.2020 r.

7 rata - do 07.03.2020 r.

8 rata - do 07.04.2020 r.

9 rata - do 07.05.2020 r.

10 rata - do 07.06.2020 r.

W przypadku zakończenia nauki przez dziecko w Szkole w trakcie roku szkolnego i w sytuacji gdy nie jest ono klasyfikowane w Szkole, w przypadku 

zaistnienia nadpłaty w czesnym, wartość czesnego podlegającego zwrotowi przeliczana jest proporcjonalnie jako 1/10 rocznego czesnego w zaokrągleniu do 

pełnego miesiąca w odniesieniu do okresu nauki dziecka od września do czerwca roku następnego.

2 raty

1 rata

13 900 zł

2 500 zł

7 960 zł

300 zł

15 zł

 


