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Moi Drodzy,

Spark jest miejscem, gdzie uczniowie rozwijają się i czują się dobrze. Mogą doświadczać sprawstwa i
uczyć się współdziałać z innymi w sensownym dla nich i troskliwym środowisku. Jest tak, ponieważ
rozumiemy edukację inaczej.

Wierzymy, że atmosfera i warunki, w jakich młody człowiek spędza swoje dzieciństwo, determinuje w
ogromnym stopniu, czy wyrośnie on lub ona na spełnionego i szczęśliwego człowieka.

Dlatego razem tworzymy środowisko, w którym uczniowie doświadczają swojej autonomii,
wzajemnego szacunku i jakościowych relacji z dorosłą kadrą i sobą nawzajem.

Piszę o tym dzisiaj, ponieważ koszty stworzenia takiego środowiska rosną. Aby móc zapewnić szkole
zasoby niezbędnych na realizację jej misji, potrzebujemy podnieść stawkę czesnego.

Ustalając poziom czesnego na kolejne lata zmierzyliśmy się z pytaniem, w jaki sposób zapewnić
szkole adekwatne środki na funkcjonowanie i rozwój, pozostawiając ją jednocześnie  dostępną dla
szerszej grupy społecznej?

Po kilku tygodniach dyskusji postanowiliśmy wdrożyć w Sparku system, w którym rodziny same
ustalają, jaką stawkę czesnego będą płacić. Zasady jego działania będą następujące:

1. Określamy jako szkoła górną i dolną granicę czesnego - wyrażone jako kwoty roczne.
2. Pomiędzy tymi granicami rodzice wybierają kwotę czesnego, którą mogą płacić za następny

rok szkolny, informując szkołę o tym do 15 kwietnia. Taka informacja jest nam niezbędna,
byśmy mogli planować budżet na kolejny rok.

3. Oferta szkoły jest jednakowa dla wszystkich uczniów, niezależnie od wysokości płaconego
czesnego.

4. Informacja o tym, jaką stawkę czesnego płaci dana rodzina, objęta jest tajemnicą. W
szczególności informacja ta nie będzie znana nauczycielom, wychowawcom i pracownikom
recepcji.

Do ustalenia minimalnej kwoty czesnego przyjęliśmy inflację za okres od stycznia 2021 r. do września
2022 r. oraz wzrost kosztów wynikający z przeprowadzki do większego budynku. Ustalając
maksymalną kwotę porównywaliśmy się do szkół, z którymi konkurujemy o nauczycieli.

W ten sposób doszliśmy do wniosku, że czesne w Sparku powinno wynieść pomiędzy 19.200 zł, a
24.000 zł rocznie. (Dzielone na 10 rat dla uczniów klasy 8 w SP i klasy 4 w LO12 , a dla pozostałych
klas dzielone na 12 rat .)

Jeśli wszystkie rodziny będą płacić czesne na poziomie minimalnym, szkoła będzie mogła
funkcjonować, tak jak dotychczas, także w nowym budynku.

W takim też scenariuszu będziemy dalej oferować edukację w małych grupach (13 osób w klasach
1-3, 16 w klasach 4-8). Małe grupy uczniów umożliwiają nam tworzenie warunków dla autonomii,
jakościowych relacji międzyludzkich oraz procesu uczenia się kluczowych kompetencji, opartych na
wiedzy i umiejętnościach społeczno-emocjonalnych.



Zakładamy jednak, że czesne, które otrzymywać będziemy od Państwa, będzie oscylować gdzieś w
połowie drogi pomiędzy minimalną, a maksymalną sugerowaną kwotą. W ten oto sposób, będziemy
mogli dalej inwestować w kadrę i infrastrukturę, zostawiając drzwi szkoły otwarte dla szerokiej,
różnorodnej grupy uczniów.

W związku z wprowadzonym systemem, poczynając od tego roku, każdego kwietnia będziemy prosić
rodziców o określenie poziomu czesnego, które będą płacić w następnym roku szkolnym. Ta
informacja pozwalać nam będzie na zaplanowanie budżetu na kolejny rok.

Dziękuję za dotychczasowe zaufanie i pozdrawiam,

Kurt Montgomery


