NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE
Zasady przyjmowania, płatności oraz wypisywania dzieci z „Deutscher Kindergarten”
i grupy żłobkowej w Warszawie
(obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020)

1. Opłaty przy zapisywaniu dziecka
Przy zapisywaniu dziecka/dzieci do WBS lub „Deutscher Kindergarten” lub grupy żłobkowej
należy wpłacić wpisowe w wysokości PLN 2.000 za pierwsze dziecko i PLN 1.000 za każde
następne z tej samej rodziny. Za dziecko, za które wpisowe zostało opłacone przy zapisywaniu
do „Deutscher Kindergarten” lub grupy żłobkowej nie pobiera się tej opłaty w przypadku
przejścia do WBS. Jeżeli dziecko zostanie wypisane z WBS lub „Deutscher Kindergarten” a
następnie znowu zapisane nie pobiera się wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Przy zapisywaniu dziecka do „Deutscher Kindergarten” lub grupy żłobkowej należy wpłacić
kaucję w wysokości PLN 4.000 (niezależnie od liczby dzieci), która jest zwracana bez
oprocentowania po odejściu dziecka lub ostatniego z dzieci z WBS bądź „Deutscher
Kindergarten”.
Przy zapisywaniu dziecka do WBS należy wpłacić kaucję w wysokości PLN 6.000 PLN
w przypadku jednego dziecka i 8.000 PLN w przypadku dwójki lub więcej dzieci (w szkole lub
przedszkolu/grupie żłobkowej)
Kaucja służy zabezpieczeniu wszelkich, ewentualnych roszczeń pieniężnych WBS bądź
„Deutscher Kindergarten” wobec dziecka lub jego rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku
zaległości w opłatach kaucja zostanie pomniejszona przez WBS, „Deutscher Kindergarten” lub
za grupę żłobkową o wysokość zadłużenia (wraz z ewentualnymi odsetkami lub/i kosztami
windykacji sądowej bądź pozasądowej) i zwrócona po złożeniu kompletnie wypełnionej karty
obiegowej, na której wskazany zostanie rachunek do wypłaty. Kaucja nie może być potrącona
przez rodziców/opiekunów prawnych z pozostałymi do uregulowania opłatami wobec WBS bądź
„Deutscher Kindergarten”.
Kaucję i wpisowe do „Deutscher Kindergarten” należy przekazać przed rozpoczęciem
uczęszczania ucznia/dziecka do WBS/ „Deutscher Kindergarten” na podstawie
wystawionej faktury na poniższe konto bankowe:
Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie
Bank Millennium S.A. Nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 1870 7700 (PLN)

Przy przelewach z za granicy będą Państwo potrzebowali następujących danych:
BIC/S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
IBAN: PL 30 1160 2202 0000 0001 1870 7700
Na przelewach prosimy podać tytuł wpłaty i nazwisko dziecka lub numer faktury.
NTS ma prawo zaliczyć dokonane wpłaty z jakiegokolwiek tytułu w pierwszej kolejności na
poczet wpisowego oraz kaucji, jak również na poczet odsetek od nieterminowo płaconych
należności.
WAŻNE!
W przypadku przyjęcia dziecka w trakcie trwania roku szkolnego należy dokonać wpłaty kaucji
i wpisowego dopiero po otrzymaniu odpowiedniej faktury/noty księgowej. W przypadku
zagubienia, zniszczenia lub nieotrzymania z jakiegokolwiek powodu faktury/noty
księgowej, rodzic/opiekun prawny powinien zwrócić się niezwłocznie do sekretariatu o
wydanie duplikatu dokumentu. Brak otrzymania dokumentu rozliczeniowego nie zwalnia
od obowiązku zapłaty należnych opłat szkolnych.

2. Opłaty za uczęszczanie do „Deutscher Kindergarten”
Roczne opłaty za uczęszczanie do „Deutscher Kindergarten” kształtują się następująco:
Rok szkolny 2019/2020
model 1 (tylko przedpołudnia poniedziałek–piątek w godz. 7.30-13.00)

18.650 PLN/ rok

model 2 (całodniowo poniedziałek – piątek w godz. 7.30-17.00)

27.100 PLN/ rok

model V (trzy przedpołudnia w tygodniu pn. -pt. 7.30-13.00)
dnia pierwszego przyjęcia do przedszkola

3.495 PLN/ 3 miesiące od

W przypadku dzieci do trzydziestego miesiąca życia do powyższych kwot doliczana będzie
dodatkowa opłata w następującej wysokości za dziecko:
MODEL V
1400 PLN / 3 miesiące

Model 1
7.400 PLN / rok

MODEL 2
9.200 PLN/ rok

W przypadku dzieci od trzydziestego miesiąca życia do 3 lat dopłata do opłat za Przedszkole
wynosi 3.200 PLN za rok.

Rok szkolny 2020/2021
model 1 (tylko przedpołudnia poniedziałek–piątek w godz. 7.30-13.00)

19.450 PLN/ rok

model 2 (całodniowo poniedziałek – piątek w godz. 7.30-17.00)

28.300 PLN/ rok

model V (trzy przedpołudnia w tygodniu pn. -pt. 7.30-13.00)
od dnia pierwszego przyjęcia do przedszkola

3.620 PLN/ 3 miesiące

W przypadku dzieci do trzydziestego miesiąca życia do powyższych kwot doliczana będzie
dodatkowa opłata w następującej wysokości za dziecko:
MODEL V
1400 PLN / 3 miesiące

Model 1
7.400 PLN / rok

MODEL 2
9.200 PLN/ rok

Opłata za wyżywienie w grupie żłobkowej (model 1 i V) wynosi 9 PLN za dzień i pobierana jest
w okresach miesięcznych.

Grupa przygotowawcza dla dzieci w wieku do lat 3 (Model V):
1. Model V ograniczony jest do 3 miesięcy. Po tym okresie następuje przeniesienie dziecka
do następnego modelu:
a) dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia mają możliwość przejścia do modelu 1 lub 2
b) dzieci, które ukończyły 3 rok życia przechodzą do modelu 2.
Z modelu 1 mogą korzystać jedynie dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia. Po tym okresie
następuje automatyczne przeniesienie do modelu 2.
Nie ma możliwości zamiany z modelu 2 na model 1. Zamiana modelu 1 na model 2 w ciągu
roku szkolnego możliwa jest jedynie w miarę dostępnych miejsc.
Rabat rodzinny:
- pełnopłatne czesne za najstarsze dziecko,
- 10 % zniżki za następne dzieci z rodziny (dotyczy WBS, „Deutscher Kindergarten”/grupa
żłobkowa). Jeśli dzieci z jednej rodziny uczęszczają do różnych modeli rabat jest naliczany na
tańszy model.
Rabat rodzinny będzie uwzględniany automatycznie przy wystawianiu faktury.

3. Warunki płatności
1. Przy przyjmowaniu dziecka w trakcie roku szkolnego opłata za 1 miesiąc wynosi 1/12 opłaty
rocznej, przy czym za rozpoczęty miesiąc należy zapłacić w całości.
2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymają Państwo informację o wysokości należnych
opłat. Jeśli pełna kwota zostanie wpłacona do pierwszego terminu płatności (30.08.2019),

zostanie ona pomniejszona o 2,5% (dotyczy to tylko czesnego za model 1 i model 2). Przelewy,
które zostaną zaksięgowane po tym terminie, nie są objęte rabatem. Istnieje również możliwość
płatności w ratach. Terminy płatności przedstawiają się następująco: 15.09, 01.12, 01.03, 01.06.
Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty zostanie wystawiony odpowiedni rachunek na kwotę
z rabatem lub bez rabatu.
3. Opłata za uczęszczanie do przedszkola jest opłatą roczną i obejmuje również dni wolne oraz
dni, w których przedszkole z ważnych względów jest nieczynne.
4. Dokładne określenie opłat związanych z uczęszczaniem do „Deutscher Kindergarten”/ grupy
żłobkowej zawarte jest w umowie o opiekę. Aktualne warunki przyjęć oraz płatności
opublikowane są na www.deutscherkindergarten.pl
5. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby (powyżej miesiąca) można złożyć wniosek do
organu prowadzącego o zniżkę w opłacie za uczęszczanie do „Deutscher Kindergarten”/grupy
żłobkowej . Decyzja w tej kwestii należy do swobodnego uznania Zarządu.
6. Za spóźnione odebranie dziecka naliczona zostanie opłata w wysokości 50 PLN za każde
rozpoczęte 30 minut.
7. Za udział w niektórych imprezach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, etc. mogą zostać
wprowadzone dodatkowe opłaty.

4. Wypisywanie dzieci z WBS lub „Deutscher Kindergarten”/ grupy żłobkowej
1. Wypisanie dziecka musi zostać zgłoszone w sekretariacie WBS, z co najmniej 1 miesięcznym
wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli termin ten nie
zostanie dotrzymany, to miesiąc ten musi zostać opłacony w całości.
2. Ze względu na fakt, iż opłata za przedszkole jest opłatą zryczałtowaną, w przypadku
wypowiedzenia umowy obejmującego lipiec lub/i sierpień oraz ponownego zapisania dziecka
w kolejnym roku szkolnym do „Deutscher Kindergarten”/grupy żłobkowej lub zapisania dziecka
na kolejny rok szkolny do WBS, naliczona zostanie opłata wyrównawcza w wysokości czesnego
za miesiące przerwy, płatna wraz z pierwszą ratą czesnego.

5. Postępowanie w razie zaległości w opłatach
Pierwsze upomnienie nastąpi w 2 tygodnie po przekroczeniu terminu płatności.
Drugie - po upływie kolejnych 2 tygodni. W każdym przypadku będą naliczane odsetki
ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności.
Jeżeli opłata nie wpłynie po upływie kolejnych 10 dni, o fakcie tym poinformowani zostaną
Dyrekcja „Deutscher Kindergarten”/grupy żłobkowej oraz Zarząd NTS, które zadecydują
o podjęciu dalszych kroków, z wykluczeniem dziecka z WBS lub „Deutscher
Kindergarten”/grupy żłobkowej oraz rozwiązaniem umowy o opiekę włącznie.

6. Sposoby płacenia
Wszystkie opłaty należy uiszczać za pośrednictwem przekazów bankowych. Opłaty bankowe
obciążają wpłacającego. Przy wpłatach z zagranicy należy uwzględnić aktualny kurs
przeliczeniowy w taki sposób, aby na konto wpłynęła pełna kwota złotówkowa wykazana na
rachunku.

7. Członkostwo w Stowarzyszeniu
Przy zapisywaniu dziecka do „Deutscher Kindergarten”/grupy żłobkowej zaleca się, aby jedno z
rodziców lub opiekunów przystąpiło do Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie
(NTS). W ten sposób rodzice lub opiekunowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia
w Stowarzyszeniu oraz wpływ na podejmowane decyzje dotyczące „Deutscher
Kindergarten”/grupy żłobkowej. Roczna składka członkowska wynosi PLN 300, niezależnie od
liczby dzieci uczęszczających do WBS i „Deutscher Kindergarten”/grupy żłobkowej.

Warszawa, 06 marca 2019 r.
Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie.

