
 
18 maja 2018 r. 

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2018/2019 
 

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, 

jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu wynagrodzeń 

pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz poprzedniego.  
 

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje wszystkim 

rodzicom nie posiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie. 

 

4622,84 zł / 4353,66 * 990 zł = 1051,21 zł ( wzrost wynagrodzeń o 6,18% ) 

 

Czesne „bazowe” począwszy od lipca 2018 wynosi zatem 1 050 zł 

 

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób: 

 

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł  czyli 790 zł 

 

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł  czyli 530 zł 

 

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych czyli 

odpowiednio: 

 

CZESNE PODSTAWOWE   CZESNE BAZOWE (obniżone dla osób płacących w terminie i bez żadnych  zaległości) 

Pierwsze dziecko – 1 103 zł  Pierwsze dziecko – 1 050 zł 

Drugie dziecko  –    830 zł   Drugie dziecko  –    790 zł  

Kolejne dzieci   –    557 zł   Kolejne dzieci  –    530 zł  

 

PRZYPOMINAMY że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2018 r. 

 

Załączniki: 

Komunikaty Prezesa GUS z 11.05.2018 i 11.05.2017 

Za Zarząd 

                Joachim Szyc 
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18.05.2018 

 

Opublikowano w: 

M.P.2018.472 

Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia  11  maja 2018 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. 

  

  

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357 i 730) ogłasza się, że 

przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4622,84 zł. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

18.05.2017 

 

Opublikowano w: 

M.P.2017.446 

Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia  11  maja 2017 r. 

  

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r. 

 

Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.
1
) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym 

kwartale 2017 r. wyniosło 4353,55 zł. 

   

 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715. 


