
 

CENNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ HELIANTUS DLA KLAS 1-3 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 KWOTA 

W klasach 1-3 czesne obejmuje: 

• zajęcia podstawy programowej (20-21 godzin lekcyjnych w tygodniu) 

•  

• zajęcia programu rozszerzonego ( 14-15 godzin lekcyjnych w 

tygodniu) 

•  

• wsparcie psychologiczni-pedagogiczne dla uczniów potrzebujacych 

wsparcia: 

- terapia logopedyczna 

- gimnastyka korekcyjna 

- reedukacja 

 

• zajęcia świetlicy szkolnej , w tym: 

- SKS (sport) 

- zajęcia artystyczne 

- popołudnia z angielskim 

 

 

 

Czesne miesięczne/ płatne za kazdy miesiąc z góry – tryb 10 rat od września do 

czerwaca 

1350,00 zł miesięcznie 

Zniżka czesnego dla drugiego dziecka w placówkach oświatowych Heliantus 

(przedszkole, szkoła podstawowa) 

- 150,00 zł miesięcznie 

Zniżka czesnego dla kolejnego  dziecka w placówkach oswiatowych Heliantusa 

(przedszkole, szkoła podstawowa) 

- 100,00 zł miesięcznie 

Wpisowe, jednorazowe, bezzwrotne 800,00 zł (jednorazowo) 

Dzienna stawka obiadowa przy zgłoszeniu korzystania z obiadów przez pełen 

miesiac kalendarzowy, odliczana od naliczonej kwoty w przypadku 

nieobecności dziecka 

10,00 zł dziennie 

Zajęcia dodatkowe poza świetlicą 50- 175 zł/miesięcznie w zależności 

od  typu zajęć 

Ubezpieczenie szkolne NNW (dobrowolne) 40-50 zł rocznie 

Dostep do dziennika elektronicznego Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów (25-35 zł rocznie) 

Książki do pracy indywidualnej dzieci Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów (300-500 zł rocznie) 

Szkolna wyprawka plastyczna Finansowana przez Rodziców wg 

kosztów 

ok 50 zł rocznie) 

Mundurek szkolny (strój galowy i codzienny) Finansowany przez Rodziców wg 

kosztów 

Wycieczki i wyjazdy Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów transportu i opłaty za bilety 

Zielona Szkoła Finansowana przez Rodziców wg 

kosztów 

 

 

 

 

 



 

CENNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ HELIANTUS DLA KLAS 4 - 7 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 KWOTA 

W klasach 4 - 7 czesne obejmuje: 

• zajęcia podstawy programowej (29-33)  godziny lekcyjne w tygodniu) 

w tym 3 godziny rozszerzonego języka angielskiego, 1 godzina języka 

francuskiego 

 

• zajęcia bloków tematycznych ( 12-13 godzin) 

 

• wsparcie psychologiczni-pedagogiczne dla uczniów potrzebujacych 

wsparcia: 

- terapia logopedyczna 

- gimnastyka korekcyjna 

- reedukacja 

 

• opieka świetlicy szkolnej 

 

 

 

Czesne miesięczne/ płatne za kazdy miesiąc z góry – tryb 10 rat od września do 

czerwaca 

1350,00 zł miesięcznie 

Zniżka czesnego dla drugiego dziecka w placówkach oświatowych Heliantus 

(przedszkole, szkoła podstawowa) 

- 150,00 zł miesięcznie 

Zniżka czesnego dla kolejnego  dziecka w placówkach oswiatowych Heliantusa 

(przedszkole, szkoła podstawowa) 

- 100 ,00 zł miesięcznie 

Wpisowe, jednorazowe, bezzwrotne 800,00 zł 

Dzienna stawka obiadowa przy zgłoszeniu korzystania z obiadów przez pełen 

miesiac kalendarzowy, odliczana od naliczonej kwoty w przypadku 

nieobecności dziecka 

10,00 zł dziennie 

Zajęcia dodatkowe poza świetlicą 50- 175 zł/miesięcznie w zależności 

od  typu zajęć 

Ubezpieczenie szkolne NNW (dobrowolne) 40-50 zł rocznie 

Dostep do dziennika elektronicznego Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów (25-35 zł rocznie) 

Książki do pracy indywidualnej dzieci Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów (300-500 zł rocznie) 

Mundurek szkolny (strój galowy i codzienny) Finansowany przez Rodziców wg 

kosztów 

Wycieczki i wyjazdy Finansowane przez Rodziców wg 

kosztów transportu i opłaty za bilety 

Zielona Szkoła Finansowana przez Rodziców wg 

kosztów 

 

 


