REGULAMIN OPŁAT CZESNEGO ROK SZKOLNY 2020 / 2021
Regulamin opłat jest integracyjną częścią umowy, jaką uczeń podpisuje ze szkołą.
Przy wpłatach na konto obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska ucznia oraz aktualnej
nazwy grupy
Opłaty anonimowe, bez podania nazwy grupy do której dziecko chodzi w danym roku
szkolonym skutkuje nieksięgowaniem wpłaty.
AKTUALNA NAZWA GRUPY I IMIĘ I NAZWISKO STANOWI WARUNEK
ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY
1. Czesne z naukę w szkole może być opłacane w ratach miesięcznych lub jednorazowo za cały
semestr.
OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR
RATA MIESIĘCZNA

1500 złotych
300 złotych

Czesne w grupach przygotowujących do egzaminu Cambridge
( Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced English,)
o nazwie CFC , CAE , CPE
OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR
RATA MIESIĘCZNA

1550 złotych
310 złotych

Rata miesięczna nie jest opłatą za dany miesiąc, lecz ratalnym zobowiązaniem wobec szkoły.
Uczeń nieobecny nie jest zwalniany z opłaty raty.
2. Uczeń, który decyduje się opłacać czesne w ratach miesięcznych zobowiązuje się do regularnego
uiszczania czesnego do dnia 10 każdego miesiąca lub w innym terminie za zgodą szkoły W
przypadku nieuiszczenia należności w terminie uczeń może zostać wykluczony z zajęć.
3. Rodzice, którzy mają w naszej szkole 3 lub więcej uczniów opłacają stałe czesne miesięczne w
wysokości 600 zł złotych.
4. Uczeń nieobecny na zajęciach z powodu choroby może, NA WNIOSEK NAUCZYCIELA,
skorzystać z bezpłatnych lekcji wyrównawczych,
Nieobecność na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej. W
wyjątkowych przypadkach, jak dłuższy pobyt w szpitalu bądź dłuższa choroba będzie
rozpatrywana przez szkołę indywidualnie na korzyść ucznia.
5. Przeniesienie zajęć online nie zmienia warunków opłacania czesnego określonego w Regulaminie Opłat.
Tryb zajęć online, długość lekcji i liczebność grup ustalone będą w chwili przymusowego przeniesienia zajęć.
Kierować bedziemy sie dobrem uczniów i sensownością zajęć.

6. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole musi być potwierdzona na piśmie. Uczeń, który, uczęszcza na
zajęcia i nie zgłasza uwag do merytorycznej pracy szkoły i jednocześnie wziął udział w ponad
30% zajęć w danym semestrze, jest zobowiązany do opłacenia nauki za cały trwający semestr
7. Czesne można opłacać w szkole lub na konto. PRZY WPŁACIE NA KONTO WYMAGANE
SĄ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY WPŁACANA JEST RATA
ORAZ NAZWA GRUPY!!! WPŁATY BEZ NAZWISKA I NAZWY GRUPY NIE BĘDĄ
KSIĘGOWANE

Numer konta

87 1240 3073 1111 0010 6714 3321 PEKAO S.A.

8. Przy kwestiach spornych wszelkie sprawy rozstrzygane są po okazaniu
dowodu wpłaty. Prosimy przechowywać dowody wpłaty, które obowiązkowo są
wystawiane przy dokonywaniu wpłaty w szkole.

