Umowa przyjęcia słuchacza nr ……………………………………..
do Zaocznego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Kamiennej Górze, do klasy ……………………………..………
(słownie)

Zwarta dnia …………………………….………………….…………… w Kamiennej Górze
pomiędzy:
Zaocznym Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze, NIP 614-102-31-82,
REGON 389199508, której właścicielem jest Anną Tatko zwaną dalej Usługodawcą,
a
………………………………………………………………………… ur. ………...………………
(imiona i nazwisko słuchacza)

(data)

w …………………………………..…….………. PESEL …………………………….………….
( miejsce urodzenia)

zamieszkałym w ……….…...………………………… ul. ……..…………………………..……...
legitymującym się dowodem osobistym ………………………... Nr telefonu ……………………..
e-mail ……………………………………………………………….… zwanym dalej Usługobiorcą.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych w Zaocznym Prywatnym Liceum
Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze.
2. Umowa zawarta jest na okres od ……………..………………do………………………………
§ 2.
1.

Zasady organizacji szkoły oraz rekrutacji słuchaczy określa Statut, do wglądu u dyrektora
placówki, oraz na stronie internetowej https://prywatnelokg.pl

2.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Szkoły.

3.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest przedstawienie przez słuchacza wymaganych dokumentów:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dokonanie wpłaty wpisowego oraz czesnego za bieżący miesiąc.
§ 3.

1.

Usługi świadczone w szkole są odpłatne.
Wysokość opłat za świadczenie usługi przez Liceum zapisane jest w § 5.

2.

Opłata za naukę uiszczana jest do 10 dnia bieżącego miesiąca na dowód wpłaty lub przelewem
na konto:

71 1020 5095 0000 5202 0245 3363

3.

Słuchacz, ostatniego programowo najwyższego semestru, płaci za naukę do kwietnia.

4.

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.

5.

W przypadku absencji przekraczającej 49% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym
miesiącu, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości dotacji
przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.
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6.

Usługodawca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
Usługobiorca nie wniesie w ciągu dwóch miesięcy opłaty za świadczone usługi oraz nie spełni
wymogów zawartych w § 4. pkt 4.
§ 4.

1.

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą zaoczną na
podbudowie szkoły podstawowej.

2.

Szkoła kształci w systemie czteroletnim zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów
nauczania w formie zaocznej.

3.

Okresem zaliczeniowym w zaocznym trybie pobierania nauki jest semestr.

4.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał na
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze
co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć
oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

5.

Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

6.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu
§ 5.
1.

Opłaty wynoszą:
a) Wpisowe

- 350 zł

b) Czesne

- 350 zł

c) Egzamin w drugim terminie

- 70 zł.

d) Matura

- 500 zł.

2.

Wysokość opłat może ulec zmianie, po uprzednim poinformowaniu słuchacza.

3.

Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze strony słuchacza.

§ 6.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym, pisemnym
wypowiedzeniem złożonym najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca. Za okres wypowiedzenia
Usługobiorca zobowiązany jest uiścić czesne.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
Usługodawca

Usługobiorca
……..………………….
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