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Wniosek o ulgę w czesnym
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………..
W związku ze spełnieniem warunków przewidzianych w regulaminie z dnia 22.05.2014 r
wnoszę o przyznanie ulgi w opłatach czesnego od 1 lutego 2017 do 30 czerwca 2017 roku *
A. Za wyniki w nauce (właściwe wielkości ulgi podkreślić):
a) za wyróżnienie lub nagrodę w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim
lub szerszym – ulga 40%
b) za średnią ocen równą lub wyższą 4,75 – ulga 20%,
c) za średnią ocen równą lub wyższą 4,00 – ulga 10%
d) za ocenę celującą (6) utrzymaną przez dwa kolejne okresy klasyfikacyjne (po
zakończeniu drugiego okresu klasyfikacyjnego) – ulga 10%.
B. Za zachowanie:
a) za ocenę wzorową zachowania – ulga 20%,
b) za ocenę bardzo dobrą zachowania – ulga 10%,
c) za wysokie osiągnięcia w pracy społecznej, działalności artystycznej lub sportowej poza
szkołą – ulga do 40% - propozycja Wychowawcy biorąca pod uwagę rangę osiągnięcia: ………..%
C. Uczeń nie utracił prawa do ulgi na podstawie przepisów p.4 regulaminu.

Gdańsk-Oliwa, ……………………r.

…………………………………………………………
czytelny podpis ucznia

Potwierdzam poprawność wniosku pod względem merytorycznym i formalnym:
…………………………………
podpis wychowawcy
UWAGA!
Uczeń korzysta ze zniżki i ulgi pod warunkiem wpłaty czesnego w terminie ustalonym umową.

* dla uczniów klas ostatnich stopnia gimnazjalnego i licealnego od 1 lutego do końca okresu płatności.
Podstawa do obliczenia indywidualnej wysokości czesnego:
650 710
(dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w obecnej szkole po dniu 1.01.2012 r.- 710)
Rodzicom przysługują następujące zniżki:
………………………………………………………………………………………..……………………………………………
na podstawie decyzji Dyrektora z dnia
……………………… razem: ……………%
Indywidualna wysokość czesnego po uwzględnieniu zniżek wynosi

….……...…zł
……………zł

Łączna wysokość ulg uzyskanych przez ucznia wynosi ……………..%
Uwaga! ulgi ucznia łącznie nie mogą przekroczyć 60% indywidualnej wysokości czesnego
(75% dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w obecnej szkole przed 1.01.2012 r)

……………zł

Do zapłaty z uwzględnieniem zniżek i ulg

…………………………………………….…
podpis osoby sporządzającej

…………….zł

…………………………………………….…
podpis dyrektora

