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1.Osiem (8) tygodni przed rozpoczęciem trymestru
•
•

Sekretarz wysyła e-mail ze standardową informacją o wysokości opłaty za
nadchodzący trymester wraz z adnotacją o przysługującej zniżce w wysokości
£10 przez pierwsze cztery (4) tygodnie trymestru.
W e-mailu zawarta jest informacja o datach dotyczących wpłat: a) data
rozpoczęcia przyjmowania wpłaty z naliczoną zniżką; b) data, do której
obowiązuje zniżka; c) data upływu terminu płatności.

2. Trzy (3) dni przed upływem terminu płatności z naliczoną zniżką:
•

Sekretarz wysyła e-mail z przypomnieniem o upływie terminu płatnosci z
naliczoną zniżką oraz przypomnienie o ostatecznej dacie uiszczenia opłat (jest to
najpóżniej jeden (1) dzień przed rozpoczęciem zajęć, w celu zaktualizowania list
uczniów w klasach)

3. Siedem (7) dni przed ostatecznym terminem zapłaty
•
•
•

Sekretarz wysyła e-mail z przypomnieniem o ostatecznym terminie płatności
W przypadku braku uiszczonej wpłaty zostanie naliczona opłata manipulacyjna w
wysokosci £30
Skarbnik / Księgowość skontaktuje się z Rodziną aby ustalić ramę czasową
określającą uiszczenia należności (w indywidualnych przypadkach możliwe
będzie wydłużenie terminu płatności)

4. Początek każdego nowego trymestru
•
•
•

Skarbnik sprawdza listę wpłat i definiuje listę dłużników
Kontakt z dłużnikiem (telefon/e-mail/wiadomość SMS)
Przygotowanie listu o zadłużeniu, który zostanie przekazany dziecku przez
nauczyciela

5. Drugi tydzień każdego trymestru
•

W przypadku braku odpowiedzi lub współpracy ze strony Rodziny, dziecko
będzie usunięte z listy uczniów.
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•

W przypadku kiedy dziecko uczęszcza na zajęcia lekcyjne, podczas gdy opłaty
nie są uiszczone, dziecko nie będzie dopuszczone do udziału w lekcji i Rodzina
zostanie powiadomiona telefonicznie o konieczności odbioru dziecka ze szkoły.
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