POLICEALNE STUDIUM EDUKACJI „ELITA”
04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51
tel. 022 517-77-40, e-mail: manager@szkolenia-manager.pl

..................................................

.........................................................................................

( data)

( imię i nazwisko oraz nr PESEL)

UMOWA – PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Policealnego Studium Edukacji „ELITA” w roku szkolnym………/……….
na kierunek: ………………………………………………………………………….…………………………..
Do UMOWY-PODANIA dołączam:

1.
2.
3.
4.

Kartę identyfikacyjną
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
3 fotografie /do dyplomu/

Podpisanie niniejszego dokumentu zobowiązuje do:
1. Wpłacenia czesnego w wysokości zł................................................…za miesiąc
lub pisemny wniosek słuchacza o rozłożenie płatności na cykle miesięczne.
2. Płatność miesięczna czesnego za następny miesiąc nauki musi być wniesiona do dnia 20
bieżącego miesiąca
3. W szczególnych wypadkach niemożności terminowej wpłaty czesnego należy się zwrócić
w formie podania do dyrekcji PSE „ELITA” o zmianę terminu płatności
4. Wysokość czesnego nie ulega zmianie, niezależnie od obecności na zajęciach jak i przerw
świątecznych i ferii ustalanych przez MEN i S
5. Przestrzegania STATUTU SZKOŁY
6. Systematycznego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w całym procesie nauki
7. W razie rezygnacji z nauki, niezależnie od przyczyny, słuchacz jest zobowiązany do
pisemnego zawiadomienia o tym dyrekcji PSE „ELITA” oraz do bezwzględnego opłacenia
nauki do momentu pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja jest niezbędna nie tylko
w trakcie semestru, lecz również w momencie rozpoczęcia kolejnego.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Wpłacone czesne nie podlega zwrotowi
2. Z chwilą braku wpłaty za kolejny miesiąc nauki, dyrekcja studium zastrzega sobie prawo
skreślenia słuchacza z listy
3. Skreślenie z listy słuchaczy, niezależnie od przyczyny, nie zwalnia Skreślonego z obowiązku
opłaty czesnego do dnia usunięcia z listy PSE ”ELITA”
4. Przyczyną skreślenia z listy słuchaczy, poza brakiem opłat, może być uporczywa absencja,
utrudnianie prowadzenia zajęć, nietrzeźwość, spożywanie alkoholu, naruszanie dóbr
osobistych tak nauczycieli jak i słuchaczy oraz inne wykroczenia
5. Ponowne przystąpienie do nauki jest możliwe po ustaleniu warunków z dyrekcją PSE
6. Wpłata zaległego czesnego może zostać obciążona ustawowymi odsetkami.
7. Dokumenty są wydawane tylko po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec PSE „ELITA”
8. Wysokość czesnego za kolejne semestry nauki może ulec zmianie
9. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
10. Umowa jest sporządzona w 2 egzemplarzach: 1 dla słuchacza, 1 dla PSE „ELITA”

……………………………………………
PSE „ELITA”

……………………………………………
podpis słuchacza

