PRAWNE I FINANSOWE WARUNKI POBIERANIA NAUKI
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO KARPATY
w KROŚNIE

Art. 1
1.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Karpaty
w Krośnie jest płatna.

2.

Opłata pobierana jest w formie czesnego.

3.

W ramach czesnego szkoła:
a) zabezpiecza sprzęt sportowy
b) dostarcza różnego rodzaju pomocy służących dydaktycznej działalności placówki.
Art. 2

1.

Przed przyjęciem ucznia do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemne oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.

2.

Podpisanie oświadczenia jest potwierdzeniem zobowiązania się przez rodziców (opiekunów prawnych) do opłacania
czesnego przez okres nauki ucznia w szkole.

Art. 3
1.

Opłata w formie czesnego pobierana jest co miesiąc:
w czasie trwania roku szkolnego, tj. w okresie od 1 września do 31 sierpnia,
w wysokości 100% ustalonej kwoty;

2.

Czesne płatne jest od 1 września klasy I do 30 czerwca klasy IV.

3.

Termin płatności czesnego – do 25 każdego miesiąca.

Art. 4
Wpłaty czesnego dokonywać należy na rachunek bankowy:

KKS KARPATY KROSNO
UL. LEGIONÓW 1
38 – 400 KROSNO
58124023111111001091968961
w tytule należy podać - czesne, imię i nazwisko ucznia lub w sekretariacie szkoły
Art. 5
1.

Na dzień 1 września 2022 r. czesne wynosi 150.00 zł. PLN miesięcznie.

2.

Wysokość czesnego może ulegać zmianie (podwyżce lub obniżce) w zależności od otrzymanej dotacji państwowej
oraz bieżących kosztów prowadzenia szkoły.

3.

ewentualnych zmianach wysokości czesnego rodzice (opiekunowie prawni) będą informowani przez dyrektora
szkoły w formie komunikatów

Art. 6
1.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą dojść do porozumienia z dyrektorem szkoły w kwestii wysokości i formy
czesnego.

2.

W niektórych sytuacjach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na opłatę czesnego w formie materialnej,
świadczonych usług lub dzieł prowadzonych na rzecz placówki.

3.

W specyficznych sytuacjach rodzinnych, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor szkoły może
podjąć decyzję o obniżeniu wysokości lub zwolnieniu z czesnego dla konkretnego ucznia.

Art. 7
1.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wskazać inną osobę prawną lub fizyczną, która przejmując obowiązki
finansowe rodziców (opiekunów prawnych) pełnić będzie rolę fundatora stypendium dla ucznia.

2.

Dla uczniów, którzy pochodzą z rodzin niezamożnych, a przejawiają szczególne uzdolnienia i odznaczają się
nienaganną postawą etyczną, szkoła stara się o znalezienie fundatorów stypendium.

3.

Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), fakt przyznania uczniowi stypendium, może pozostać dla
otoczenia niejawnym.
Art. 8

1.

Podczas nauki w szkole uczniowie są ubezpieczeni na koszt własny.

2.

Ubezpieczenie uczniów dokonywane jest zbiorowo na początku każdego roku szkolnego.

Art. 9
1.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność finansową za mienie szkoły zniszczone przez
uczniów.

2.

Forma, w jakiej uszkodzone mienie zostanie naprawione, zostaje każdorazowo ustalone przez rodziców
(opiekunów prawnych) i dyrektora szkoły.

Art. 10
1.

Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego powoduje wygaśnięcia zobowiązania do opłaty
czesnego.

2.

Nie opłacanie czesnego do dwóch miesięcy z powodów nieuzasadnionych i bez uprzedniej konsultacji
z dyrektorem szkoły, może być przyczyną zawieszenia ucznia w jego prawach. Decyzję w powyższych
kwestiach podejmuje dyrektor szkoły.

Art. 11
1.

Niniejsze warunki ustalone przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty
w Krośnie wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

2.

Powyższe przepisy mają zastosowanie w stosunku do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie.

Załącznik do „Prawnych i finansowych
warunków pobierania nauki
w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa
Sportowego Karpaty w Krośnie

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Jako rodzic (opiekun prawny) mojego syna (podopiecznego) akceptuję program nauczania
i wychowania obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Karpaty
w Krośnie.
Oświadczam, co następuje:
1. Potwierdzam otrzymanie informacji „Prawne i finansowe warunki pobierania nauki
w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie”.
2. Zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Prawne i finansowe warunki pobierania nauki
w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie
3. Jestem świadomy(a), że przyjęcie syna (podopiecznego) w poczet uczniów Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie, rodzi z mej strony
zobowiązanie do opłacania czesnego przez cały czas uczęszczania ucznia do szkoły.
4. Przyjmuję do wiadomości, że komunikaty dyrektora szkoły w sprawie aktualnie
obowiązującej wysokości czesnego wydane na podstawie Art. 5 pkt. 1-3 „Prawnych i
finansowych warunków...” i w granicach tam określonych mają moc dwustronnie podpisanej
umowy.
5. Jednocześnie
oświadczam,
że
w
przypadku
przyjęcia
mego
dziecka
w poczet uczniów szkoły, przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się respektować przepisy
zawarte w szkolnym Statucie oraz regulaminach stanowiących jego załączniki.

data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Deklaracja przyjęcia ucznia do Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie
Krosno, dn.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego
w Krośnie
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna do klasy …… Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie w roku
szkolnym……………………

Dane dziecka
Imię (imiona) i nazwisko:………………………………………………………………….
Uczeń szkoły podstawowej: ………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………
Numer PESEL: ………………………………………………………………
Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania):
………………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Telefon do szkoły: 535356809
Telefon do trenera: D. Liana- 507825365

Dokumenty należy składać w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi
i Integracyjnymi przy u. Wojska polskiego 45 38- 400 Krosno wejście od małego parkingu
w sekretariacie LOMS (parter)

INFORMACYJNA KARTA DLA RODZICÓW UCZNIA LICEUM MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO KARPATY W KROŚNIE
Informacje ogólne:
1. W roku szkolnym 2022/2023 w liceum oprócz 3-ch godzin podstawy programowej z
wychowania fizycznego, 13-to godzinne ukierunkowane szkolenie sportow z zakresu piłki
nożnej.
2. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie na obiektach sportowych szkoły.
3. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły odbędzie się
12.05.2022 r. (czwartek) o godzinie 17:00 na Stadionie przy ul. Bursaki 41.
4. Dodatkowy termin 26.05. 2022 r. (czwartek) o godzinie 17:00 na Stadionie przy ul. Bursaki
41
5. Warunkiem przystąpienia ucznia do testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie
zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzające dobry stan zdrowia i brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście Sprawności Fizycznej.
6. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną ogłoszone 06. 06.2022 r.
7. Dodatkowy termin Testu sprawności fizycznej zostanie podany w późniejszym terminie

Zasady rekrutacji:
Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który:
1. od 09 do 31 maja 2022 r. złoży:
➢ podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez Rodzica zaświadczenie lekarza o braku
przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej ( w przypadku braku
zaświadczenia od uprawnionego lekarza medycyny sportowej)
zaliczony test sprawności fizycznej do 26 maja 2022 r.
2. do 8 lipca 2022 r. godziny 15:00 złoży:
oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, zaświadczenie CKE

zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazania do uprawiania
sportu do dnia 01.09.2022 r
kartę zdrowia i szczepień dziecka
1 zdjęcie
3. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani
będą uczniowie którzy uzyskali lepsze wyniki na teście sprawności fizyczne.
4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 11.07.2022 r. o godzinie 15:00.
Szkoła zapewnia:

1.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

13 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie
wyspecjalizowaną kadrę trenerską i współpracę z klubem sportowym
zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe
realizację pełnego programu edukacyjnego i wychowawczego szkoły
dla rodziców w trudnej sytuacji finansowej dofinansowanie do obozów sportowych
możliwość organizacji obozów letnich i zimowych (dodatkowo płatne

Rodzice zobowiązują się do:

2.

1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej.
2. Regularnego opłacania czesnego w wysokości 150 zł. miesięcznie
3. Wspierania dziecka w uczestniczeniu w obozach szkoleniowych, rywalizacji
sportowej.
4. Kontrolowania postępów dziecka w nauce.
Obowiązki ucznia klasy sportowej:

3.
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce.
Osiąganie postępów w sporcie, udział w treningach i rywalizacji sportowej.
Uzyskanie co najmniej poprawnej oceny z zachowania.
Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym.
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
Informacje dodatkowe:

1. Uczeń szkoły uczestniczy w rywalizacji sportowej na zawodach, treningach ustalonych
przez nauczyciela obowiązkowo.
2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym
przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych.
3. Uczeń przestrzega postanowień statutu szkoły.

