PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Nazwa szkoły: ………………..………………………………………………….……………...
Kierunek:
……………..…………………………...……………………………..……………...
Kierunek alternatywny: ……………………………….………………………………………...

WYMAGANE DANE OSOBOWE
Część A (wypełnia słuchacz/uczeń drukowanymi literami)
Nazwisko: …………………………………….. Imiona: …….………………………...………
Data urodzenia: dzień ………….…..… miesiąc ………………..……..rok ……….…………..
Miejsce urodzenia: ………………………………………………...
PESEL:……………………………. Seria i nr dowodu osobistego: …………..………….........
Imię ojca: …………………………….…. Imię matki: …………………..……..………….…..
Nazwisko rodowe matki: ………………………………………………………………………

ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica: ………………………...………........…. nr: ……………....…. m: …………………..…
Miejscowość: ………………………..…………… Kod pocztowy: ……..……-……………...
Województwo: …………………………..
Telefon kom.: ………………………… Telefon domowy: ……………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

ADRES DO KORESPONDENCJI*
Ulica: ………………….…… nr: …..…. m: …..… Miejscowość: ……………………………
Kod pocztowy: …..…….-………….. Województwo: …………………………………………
* wypełnić jeżeli jest inny niż zameldowania

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE
Dane kontaktowe osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:
Imię: ……………..….…. Nazwisko: …….……...…………….. Telefon: …….………………

UKOŃCZYŁEM(ŁAM) SZKOŁĘ
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………..
Miejscowość: ………………………….. Rok ukończenia: ………………………………….
Część B (wypełnia sekretariat)
DOKUMENTY
L.p.

1.
2.
3.
4.

DOKUMENTY
L.p.
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4.

Dokumenty

Potwierdzenie przyjęcia

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzenie przyjęcia

Potwierdzenie odbioru

Świadectwo ukończenia szkoły
Orzeczenie lekarskie(lekarza medycyny pracy)
2 zdjęcia
Kserokopia dowodu osobistego
Dokumenty

Podanie rodzica do dyrektora szkoły*
Oświadczenie o udzieleniu inf.*
Akt urodzenia lub jego odpis
Ksero dowodu osobistego
* osoby niepełnoletnie (do 18-tego roku życia)

Regulamin płatności Aurelus Edukacja
§1
1. Szkoła pobiera opłatę za kształcenie Słuchacza (dalej: „czesne”, „ opłata administracyjna”).
a) Słuchacz zobowiązany jest do płacenia czesnego/ opł. adm.
b) Czesne płatne jest przez 10 miesięcy w roku tj. od września do czerwca.
c) Czesne płatne jest z góry do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc i wynosi ………………………….…………zł.
d) W semestrach programowo najwyższych czesne za miesiące maj i czerwiec płatne jest do 20 kwietnia.
e) W przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych raz w semestrze pobierana jest opłata administracyjna
w wysokości 150 zł.
§2
1. Za nieterminowe uiszczenie czesnego/ opł.adm. pobierane są odsetki ustawowe.
2. Nie uiszczenie czesnego/opł.adm. powoduje wdrożenie procedury windykacyjnej.
§3
1. Słuchacz jest zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia w formie pisemnej (dopuszczalna jest zawiadomienie
w formie elektronicznej - "e-mail") o możliwym opóźnieniu w płatnościach.
2. W wypadku wcześniejszego zgłoszenia Szkoła może zaakceptować takie opóźnienie płatności do wysokości
dwumiesięcznego czesnego bez wszczynania procedury windykacyjnej.
3. Szkoła w przypadku wcześniejszego zawiadomienia nie nalicza karnych odsetek lub opłat manipulacyjnych związanych
z opóźnieniami w płatnościach za ten okres.
§4
1. Gdy zaległość w opłatach nie zostanie uprzednio zgłoszona, 15 dnia miesiąca szkoła wdraża procedurę windykacyjną.
2. Słuchacze zalegający z płatnościami przez okres dłuższy niż 10 dni otrzymują pisemne powiadomienie o zadłużeniu
z pokwitowaniem odbioru.
3. W przypadku powstania zaległości dłuższej niż trzy miesiące podejmowane są następujące działania windykacyjne:
a) Następuje skreślenie z listy Słuchaczy.
b) Ponowny wpis na listę Słuchaczy następuje po uregulowaniu należnej zaległości wraz z odsetkami ustawowymi.
c) Słuchacz otrzymuje ostateczne wezwanie do zapłaty z pokwitowaniem odbioru.
W drastycznych przypadkach Szkoła przekazuje sprawę do sądu, w celu orzeczenia przez sąd tytułu do realizacji roszczenia
windykacyjnego.
§5
1. Płatnicy zalegający z płatnościami mogą być jednocześnie telefonicznie powiadomieni o zaistniałym zadłużeniu przez
wyznaczonego pracownika szkoły.
§6
1.Wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną ponoszą dłużnicy w szczególności należą do nich następujące koszty:
a) Opłaty skarbowe.
b) Opłaty pocztowe.
c) Opłaty sądowe (w drastycznych przypadkach).
d) Koszty obsługi prawnej.
e) Koszty czynności administracyjnych, księgowych i inne.
2.Na każdym etapie procedury windykacyjnej dopuszczona jest możliwość podpisania ugody regulującej indywidualnie spłatę
zadłużenia.

□ Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 Kodeksu cywilnego wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, w celu
promocji szkoły Aurelus Edukacja w Bolesławcu mojego wizerunku. Jestem świadomy/a, że promocja szkoły będzie
odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć w gazetach, informatorach szkolnych, ulotkach, tablicach szkolnych, filmach oraz
na stronie internetowej szkoły.

……………………………………….….………….
Data i podpis Słuchacza

……………….………………………………
Pieczątka i podpis pracownika szkoły

