ZARZĄDZENIE NR 14/2019
DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
z dnia 19 sierpnia 20 I9 r.
w sprawie wysokości opiat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi
z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia
w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanic
oraz sposobu wnoszenia tych opiat

Na podstawie art. 165 ust. 6 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz na podstawie § 4 pkt 1 rozporzą�zenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. poz. 607) zarządza się, co następuje:
§ 1. I. Osoba niebędąca obywatelem polskim, o której mowa w art. 165 ust. 5 pkt 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwana dalej „cudzoziemcem", która
podejmuje lub korzysta z nauki w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem",
wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości stanowiącej:
I)

w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej li
stopnia, szkole muzycznej 1 stopnia, szkole muzycznej II stopnia i liceum sztuk
plastycznych - równowartość 3.000 euro;

2)

w ogólnokształcącej szkole baletowej, szkole sztuki tarka, szkole sztuki cyrkowej,
policealnej szkole muzycznej i policealnej szkole plastycznej - równowartość 4.500 euro.
2. Za pierwszy rok nauki opłatę, o której mowa w ust. I, podwyższa się o równowartość

200 euro.
3. Równowartość w złotych opiat, o których mowa w ust. I i 2, ustala się według
średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu poprzedzającym dzie11 wniesienia opiaty.
4. W przypadku przyjęcia do szkoły artystycznej w trakcie trwania roku szkolnego opłatę
wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostającego do zako11czenia zajęć
dydaktycznych w danym roku szkolnym, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.

-2§ 2. I. Opiaty, o których mowa w § I, są wnoszone za cały rok szkolny albo okres nauki
trwający krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki.
2. Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, zwany dalej „Dyrektorem Centrum",
w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek rodzica lub opiekuna cudzoziemca albo
pełnoletniego cudzoziemca:
I)

przedłużyć termin wniesienia opłaty, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzie11
wydania świadectwa szkolnego albo dyplomu uko11ezenia szkoły artystycznej lub

2)

wyrazić zgodę na wniesienie opiaty w nie więcej niż IO ratach płatnych z góry
do IO dnia każdego miesiąca, w którym w szkole odbywają się zajęcia edukacyjne.
3. Oplata jest wnoszona na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dyrektora szkoły

i stanowi dochód budżetu pa11stwa.
4. Oplata za rok szkolny lub okres nauki krótszy niż rok szkolny nie podlega zwrotowi
jeżeli cudzoziemiec został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy albo zrezygnował z nauki,
chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem
lekarskim lub z innych przyczyn losowych.
§ 3. I. Cudzoziemiec przebywający w publicznej placówce zapewniającej opiekę
i 'vvychowanie uczniom szkól artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania prowadzonej przez ministra, zwanej dalej „placówką", wnosi opłatę za:
I)

posiłki w stołówce placówki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na
wyżywienie;

2)

zakwaterowanie w placówce równą wysokości kosztu utrzymania miejsca, nie wliczając
do tego kosztu wynagrodze11 pracowników i wydatków pochodnych od tych
wynagrodze11.
2. Dyrektor placówki ustala wysokość opiaty na podstawie wydatków za rok budżetowy

poprzedzający rok szkolny, w którym ma być wnoszona oplata. Wysokość opiaty zatwierdza
Dyrektor Centrum.
3. Dyrektor placówki podaje do publicznej wiadomości wysokość opiaty w terminie nie
krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Oplata jest wnoszona za każdy miesiąc pobytu w placówce z góry, do IO dnia
miesiąca. Oplata nie podlega zwrotowi.
5. Oplata jest wnoszona na wydzielony rachunek placówki, o którym mowa w art. 11a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub I icznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), wskazany
przez dyrektora placówki.

