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Edycja procedury
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Podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
DYREKCJA
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
z siedzibą w Giżycku
Proszę o przyjęcie mnie na semestr ............................................................................................................................
/nazwa szkoły – profil /zawód/

KANDYDAT:

Nazwisko

Imię

Drugie imię

-

-

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Miejsce urodzenia

PESEL

Nazwisko rodowe

Adres do korespondencji:

Ulica, numer domu / mieszkania

Kod pocztowy

(Poczta)

Miejscowość

Telefon

Imiona rodziców : ..................................................................................................................
Miejsce pracy: ........................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
e-mail kandydata:
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz.883, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych przez ZDZ
Białystok w zakresie związanym z kształceniem w szkole.

..........................................................................................
/ miejscowość, data/

................................................................
/ podpis słuchacza/

Załączniki:

1.

oryginał świadectwa ukończenia szkoły;

2.

3 fotografie podpisane na odwrocie;

3.

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na danym kierunku*(jeśli dotyczy)

Załącznik nr 5 do zarządzenia Prezesa Zarządu nr 3/2009

Umowa ze słuchaczem szkoły dla dorosłych dotycząca warunków kształcenia
zawarta w Giżycku, dnia ..................................... pomiędzy:
1. SZKOŁĄ: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku przy ul: Kopernika 5, 11-500 Giżycko
/nazwa i adres szkoły, pieczęć firmowa/

reprezentowaną przez Dyrektora Szkół ZDZ w Giżycku

Panią mgr Beatę Żmijewską
a
2. SŁUCHACZEM: ......................................................................................................................................
/imię i nazwisko /

zam. ………………………………….................................................................................................................
/nazwa miejscowości i adres zamieszkania/

o następującej treści:
§1
Szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zobowiązuje się
do zapewnienia słuchaczowi możliwie pełnego rozwoju intelektualnego.
§2
Słuchacz przed rozpoczęciem nauki w szkole zapoznaje się ze Statutem Szkoły i zobowiązuje się
w okresie pobierania nauki w szkole do:
a) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne oraz usprawiedliwiania nieobecności w
szkole,
b) terminowego oddawania prac kontrolnych,
c) przystępowania do egzaminów w wyznaczonym terminie ,
d) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
e) terminowego opłacania czesnego,
f) niezwłocznego powiadomienia opiekuna semestru i dyrektora szkoły o zamiarze rezygnacji z
dalszej nauki,
g) pokrycia kosztów szkód wyrządzonych w szkole,
§3
Słuchacz uczestniczy w życiu szkoły przedstawiając swoje wnioski i uwagi poprzez Samorząd
Słuchaczy.
§4
1. Słuchacz zobowiązany jest do wnoszenia opłat czesnego za naukę za wszystkie* miesiące roku
szkolnego z góry do dnia 15 każdego miesiąca i okazywania dowodu wpłaty w sekretariacie szkoły.
2. Czesne może wzrastać proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania szkoły.
3. W przypadku zwłoki w uiszczaniu należności za czesne Szkoła może naliczyć odsetki, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Dyrektor Szkoły może skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadku nie uiszczenia czesnego
za okres dwóch miesięcy.
5. W przypadku rezygnacji słuchacza z uczęszczania do szkoły /lub jego usunięcia/ czesne i inne
opłaty za rozpoczęty miesiąc nauki oraz wpisowe nie podlegają zwrotowi, a nie wpłacone będą
egzekwowane.

§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres nauki słuchacza w szkole, począwszy od dnia
............................................... roku i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole lub usunięcia ucznia ze szkoły, po upływie terminu do
wniesienia odwołania, umowa wygasa.
§6
1. Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa może być zmieniona w każdym czasie, w formie obustronnie podpisanego aneksu.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami).
3.
* - zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu ZDZ w tej sprawie

.................................................................
/Podpis słuchacza/

.........................................................................................
/Podpis dyrektora SZKOŁY
lub osoby przez niego upoważnionej/

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany, ……………………………………………………………………. oświadczam, że zapoznałem się z
obowiązującym Statutem szkoły i WSO oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZDZ nr 2/97 z dnia
14.01.1997r. W sprawie wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania szkół ZDZ w Białymstoku i
zobowiązuję się do przestrzegania zasad i obowiązków tam zawartych.
.................................................................
/Podpis słuchacza/

