30.3.2019
RLS

Berliinin suomalainen kielikoulu
Finnische Sprachschule in Berlin e. V.

Tämä säännöstö on tiivistelmä virallisesta saksankielisestä versiosta (Beitrags- und
Gebührenordnung).
MAKSUSÄÄNNÖSTÖ
Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 30,00 € on perhekohtainen ja voimassa yhden
kalenterivuoden, ja se maksetaan 31.1. mennessä Berliinin suomalaisen kielikoulun tilille.
Kannatusjäsenille yhdistyksen jäsenmaksu on 10,00 € kalenterivuodelta ja se tulee maksaa
31.1. mennessä kielikoulun tilille.
Jäsenperheiden 3–18-vuotiaat lapset saavat osallistua Suomi-koulun opetukseen.
Jäsenmaksu tulee maksaa myös, jos jäseneksi liitytään kesken vuoden. Tällöin jäsenmaksu
maksetaan viimeistään kahden viikon kuluessa jäseneksi liittymisestä. Jäsenmaksu koskee
myös eronneita/erotettuja jäseniä, jolloin erääntyneet maksut tulee maksaa viimeistään
kahden viikon kuluessa yhdistyksestä eroamisen/erottamisen jälkeen.
Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.
Lukukausimaksu
Opetukseen osallistuvilta lapsilta peritään lukukausimaksu, jota käytetään koulun kustannusten kattamiseen. Lukukausimaksu maksetaan kunkin lukukauden alussa (30.9. ja 30.1.
mennessä).
Keskiviikkoryhmät: 56,00 € / oppilas (sisarukset 42,00 €)
Lauantairyhmät: 3-4 -vuotiaat: 42,00 € / oppilas (sisarukset 31,50 €)
Eskari – 12. luokkalaiset: 48,00 € / oppilas (sisarukset 36,00 €)
Sisarusten lukukausimaksuissa sisaralennus 25 % myönnetään edullisemman opetusryhmän
oppilaalle/oppilaille.
Viivästysmaksu: 5 € / oppilas
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Kesken lukukauden aloittavat oppilaat maksavat täyden lukukausimaksun, jos kyseisen
lukukauden opetuskerroista on jäljellä vielä vähintään puolet. Mikäli lukukauden
opetuskerroista on jäljellä alle puolet, lukukausimaksukin puoliintuu.
Muut maksut
Kukin jäsen(perhe) on jäsenyytensä myötä velvoitettu osallistumaan koulun varainhankintaan
mm. joulumyyjäisten yhteydessä. Osallistuminen voi sisältää esim. leivonnaisten/käsitöiden
valmistamista myyjäisiin, myyntipöydän tai lohipisteen hoitamista tai muuta talkootyötä
koulun tapahtumissa. Työpanos voi olla mahdollista korvata koululle osoitettavalla rahalahjoituksella, ja tarvittaessa johtokunta voi teettää työvuoroja ulkopuolisilla maksua vastaan.
Yleistä
Johtokunta voi myöntää vapautuksen jäsen- ja lukukausimaksuista tai lykkäystä niiden
maksamiseen sosiaalisin perustein. Otathan tarvittaessa ajoissa yhteyttä puheenjohtajaan!
Mikäli jäsenille kuuluvia maksuja ei ole suoritettu kahden kirjallisen maksukehotuksen
jälkeen, jäsenperhe voidaan erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen jäsenmaksusta ja koulun lukukausimaksuista päättää yhdistyksen jäsenkokous.
Maksut eivät tuota koululle taloudellista voittoa.

Tämä säännöstö on tiivistelmä virallisesta saksankielisestä versiosta (Beitrags- und
Gebührenordnung).
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