Regulamin opłat w „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych
i Akademickich we Wrocławiu:
1. W liceach ALA we Wrocławiu opłata za naukę w szkole wynosi:
a) wpisowe 600zł, płatne jednorazowo;
b) opłata za naukę (czesne) w liceum ogólnokształcącym wynosi 580zł miesięcznie płatne do 10 -go dnia
każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku;
c) opłata za naukę (czesne) w liceum sztuk plastycznych wynosi 300zł miesięcznie płatne do 10 -go dnia
każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku;
2. Uczniowie zapisani do szkoły do 15 dnia miesiąca płacą za ten miesiąc pełną wysokość czesnego, uczniowie
zapisani po 15 dniu miesiąca płacą za ten miesiąc połowę wysokości czesnego.
3. Uczniowie rezygnujący z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego wnoszą opłaty czesnego do miesiąca,
w którym rezygnują włącznie; w przypadku rezygnacji w trakcie trwania I semestru nauki wnoszą także opłatę za
jeden miesiąc wakacji (lipiec), w przypadku rezygnacji w trakcie trwania semestru II opłacają dwa wakacyjne
miesiące (lipiec, sierpień).
4. Opłaty czesnego dla uczniów klasy programowo najwyższej pobierane są przez dziesięć miesięcy (wrzesień –
czerwiec).
5. Uczniowie kończący szkołę w terminie późniejszym niż przewiduje to cykl nauki w danej szkole (SLO lub SLSP)
opłacają czesne do miesiąca, w którym kończą szkołę włącznie.
6. Czesne za naukę ucznia, który uzyskał zgodę na naukę w trybie „indywidualnego toku nauki ze wszystkich
przedmiotów” wynosi:
a) 180zł miesięcznie za edukację bez konsultacji i opieki tutorskiej,
b) 230zł miesięcznie za edukację z możliwością korzystania z konsultacji,
c) 280zł miesięcznie za edukację z możliwością konsultacji i opieki tutorskiej.
7. Za rodzeństwo uczęszczające do ALA opłaty czesnego są następujące:
a) pierwsze dziecko 100%,
b) drugie i każde następne dziecko 70%.
Wpisowe pobiera się w pełnej wysokości za każde dziecko.
8. Pracownicy szkoły wnoszą za swoje dzieci opłaty czesnego w wysokości 50%.
9. Absolwenci ALA wnoszą za swoje dzieci opłaty czesnego w wysokości 70%.
10. Inne opłaty pobierane w trakcie nauki w szkole:
1) przygotowanie egzaminu dyplomowego, w przypadku nieuzasadnionego niestawienia się na egzamin:
a) część praktyczna: 200 zł,
b) część teoretyczna: 70 zł,
2) wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej: 10 zł,
3) sporządzenie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły: 30 zł,
4) potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kserokopii świadectwa: 10zł
5) wydanie nowego kluczyka do szafki uczniowskiej: 20 zł.
6) wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty po upłynięciu 30 dni od terminu płatności czesnego: 5zł
11. Absolwenci ALA z lat poprzednich korzystający w ramach przygotowania do matury z fakultetów opłacają
200zł miesięcznie.
12. Czesne może być podniesione na koniec każdego mijającego roku kalendarzowego o wskaźnik inﬂacji,
niezwłocznie po jego ogłoszeniu.
13. Zarząd TEO ma prawo dokonać zmiany regulaminu w ciągu roku szkolnego. Informacja o zmianie zostanie
ogłoszona na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się Zespole Szkół ALA, na stronie internetowej oraz przesłana do
rodziców lub opiekunów ucznia drogą pocztową.
14. Zmiana wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego obowiązywać będzie od daty jej wprowadzenia.
Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2018r.

