Warunki ogólne pobierania nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
Podpisanie podania o przyjęcie na KKZ oraz niniejszych warunków ogólnych
stanowi zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy słuchaczem kursu a szkołą

1. Szkoła zapewnia słuchaczom naukę we właściwie zorganizowanym i prowadzonym procesie
dydaktycznym realizowanym przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Słuchacze
korzystają z prawidłowo zorganizowanej obsługi administracyjnej.
2. Słuchacze są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, systematycznej nauki,
poszanowania majątku szkoły, poszanowania zasad dobrego i godnego zachowania się
w szkole i poza nią.
3. Przy składaniu dokumentów na kurs obowiązuje wpłata wpisowego ustalonego przez organ
prowadzący kurs. W przypadku promocji „0 zł wpisowego” słuchacz wpłaca przy zapisie I ratę
czesnego. Promocja „0 zł wpisowego” nie dotyczy słuchaczy, którzy rezygnują z nauki przed
ukończeniem I semestru; w takim przypadku słuchacze rezygnujący z nauki ponoszą na rzecz
szkoły dodatkowo (oprócz czesnego za okres pobierania nauki) opłatę w kwocie 100 zł tytułem
zryczałtowanych kosztów administracyjnych poniesionych przez szkołę w związku z procesem
rekrutacji.
4. Wpłacone wpisowe lub czesne podlegają zwrotowi tylko w przypadku nieutworzenia kursu.
Słuchacz zobowiązany jest do opłacania rat czesnego na warunkach określonych poniżej.
5. Całkowity koszt kursu wynosi 2300 zł.
6. Opłatę należy uiszczać w ratach miesięcznych czesnego w kwocie 230 zł do 10-tego dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc bieżący. Wpłaty będą dokonywane przez Słuchacza
przelewem na następujący numer rachunku bankowego Szkoły: 80 1940 1076 4965 0795 0000
0000 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły (gotówka, karta płatnicza). Za nieterminowe
wpłaty zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.
7. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora szkoły słuchacz może zostać
przyjęty warunkowo na kurs z odroczonym obowiązkiem uiszczenia wpisowego lub czesnego.
8. O ewentualnej rezygnacji z nauki słuchacze są zobowiązani niezwłocznie poinformować szkołę
na piśmie, rozliczyć się z opłat na rzecz szkoły oraz odebrać dokumenty.
Obowiązek uiszczenia czesnego ustaje z dniem pisemnego zawiadomienia o rezygnacji
lub po skreśleniu przez szkołę. Nieobecności na zajęciach, nie zgłoszenie się lub
nieuczestniczenie w zajęciach z przyczyn niezależnych od szkoły nie zwalnia z obowiązku
opłacania czesnego.
9. W przypadku znacznego zmniejszenia liczby słuchaczy, kurs może zostać rozwiązany.
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10. Kursant we własnym zakresie uzyskuje w sekretariacie szkoły informację przyjęciu na kurs oraz
jest zobowiązany do zgłoszenia się do szkoły przed rozpoczęciem zajęć w celu opłacenia
czesnego, odebrania planu zajęć i uzyskania innych niezbędnych informacji.
11. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami pobierania nauki na kursie,
które akceptuję. Jednocześnie oświadczam , że nie ukrywam chorób lub innych okoliczności,
które uniemożliwiałyby mi podjęcie i kontynuowanie nauki na kursie oraz zobowiązuję się
do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
12. Potwierdzam odebranie kopii niniejszych Warunków.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………

data, podpis, pieczęć pracownika szkoły

data, czytelny podpis słuchacza

* W roku szkolnym 2020/ 2021 obowiązuje promocja „0zł wpisowego”
* Całkowity koszt nauki nie obejmuje ewentualnych dodatkowych opłat z tytułu egzaminów
poprawkowych, klasyfikacyjnych i w terminie dodatkowym (wysokość opłat ustala organ prowadzący)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu kształcenia
w Szkole Policealnej FABRYKA ABSOLWENTÓW z siedzibą w Lublinie (20-081) przy ul. Staszica 5 zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Szkoła
Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW. Słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych
osobowych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………
data, czytelny podpis słuchacza
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