1. PRZYDZIAŁ DO GRUP
A. Przyporządkowanie Słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie
bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz dodatkowo w razie potrzeby rozmowy z
Lektorem.
B. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych - Szkoła
przyjmuje oświadczenie Słuchacza.
C. Kursy językowe obejmują w ciągu roku szkolnego 120godz. lekcyjnych (kursy
standardowe) lub 60 godz. lekcyjnych (kursy skrócone), oprócz j. rosyjskiego
gdzie kurs standardowy obejmuje 90 godz. lekcyjnych. Godz. lekcyjna trwa 45
min.
D. Słuchacze podpisują umowę na przeprowadzenie zajęć. W przypadku osób
niepełnoletnich umowę podpisują Rodzice lub Opiekunowie

2. LICZEBNOŚĆ GRUP
A. Nauka odbywa się w grupach od 4 do 8 osób. W trakcie formowania się grup
liczebność może być tymczasowo większa.
B. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 4,
szkoła ma prawo:
- zmniejszyć ilość godzin
- zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną
- rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

3. CENA KURSU
A. Wysokość opłat za kurs dla każdej grupy uzależniona jest od poziomu
zaawansowania i stosowana jest taryfa z aktualnego cennika na dany rok szkolny.
B. W ceną kursu wliczone jest:
- testy wstępne, semestralne i końcowe
- prowadzenie zajęć przez lektorów z zastosowaniem różnorodnych narzędzi
( m. innymi zajęcia multimedialne)
- dodatkowe materiały przygotowane przez Lektorów
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- dodatkowe narzędzia do nauki języków obcych proponowane przez Szkołę a
dostępne m. innymi na stronie www Szkoły
- zaświadczenia o odbytym kursie
Cena kursu może być rozłożona na raty. Raty stanowią rzeczywisty koszt kursu
(system rat uwidoczniony jest w cenniku).
Opłatę za kurs Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
- opłata regulowana w Sekretariacie szkoły
- opłata dokonana przelewem na konto Szkoły
W przypadku nieuzasadnionej zaległości w płatnościach Słuchaczowi naliczane są
odsetki w wysokości 25% w skali roku.
Szkoła udziela Słuchaczom rabatów. Informacje o rabatach są dostępne w
siedzibie Szkoły oraz na stronie www.
Rabaty sumują się.

4. REZYGNACJA Z KURSU
A. W przypadku wybrania przez Słuchacza płatności ratalnej za kurs Szkoła nie
zwraca Słuchaczowi opłat.
B. W przypadku wybrania płatności z góry za połowę lub cały kurs za rezygnację z
kursu w trakcie trwania zajęć Słuchacz ponosi koszty 30% wartości
niewykorzystanego kursu. Informację o rezygnacji z kursu Słuchacz może
przekazać ustnie w Sekretariacie bądź pisemnie na adres mailowy Szkoły. Kwota
zostanie zwrócona do 10 dni od daty złożenia rezygnacji przez Słuchacza.

C. ZASADY ORGANIZACYJNE
A. W Szkole obowiązują dni wolne od zajęć w dni wolne ustawowo. Szkoła w
porozumieniu ze Słuchaczami może wprowadzić dodatkowe dni wolne w
szczególnych przypadkach ( tzw. długie weekendy, przerwy świąteczne).
B. Na prośbę Słuchaczy Szkoła może przełożyć zajęcia na inny dzień jedynie w
przypadku poinformowania Szkoły najpóźniej na 1 dzień przed planowanymi
zajęciami. W przypadku zajęć grupowych taką prośbę musi złożyć co najmniej 2/3
danej grupy. W innym przypadku zajęcia grupowe odbędą się zgodnie z planem a
zajęcia indywidualne zostaną potraktowane jak odbyte.
C. Słuchacze mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach, a także brać w
nich aktywny udział.
D. Słuchacze mają prawo do wykorzystania przewidzianej dla danego poziomu liczby
godzin lekcyjnych. W przypadku nieobecności Słuchacze mogą nadrobić zaległości
po uzgodnieniu z Lektorem i Sekretariatem Szkoły.
E. W przypadku choroby Lektora oraz innych zdarzeń losowych Szkoła zobowiązuje
się zorganizować zastępstwo innego nauczyciela lub wyznaczyć dodatkowy termin
odrobienia zajęć.

F. W przypadku stwierdzenia 2 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, Szkoła
ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Rodziców.
G. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie Szkoły i w czasie trwania zajęć.
H. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do
szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu.
I. Dyrektor Szkoły ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia
Słuchaczy z grupy do grupy, a w przypadkach szczególnych do skreślenia z listy
Słuchaczy. W nadmienionym przypadku nie przysługuje Słuchaczowi zwrot żadnej
części opłaty za kurs.
- Przypadki przeniesienia z grupy do grupy:
- tempo przyswajania wiadomości przez Słuchacza wyraźnie różni się
od tempa pozostałych Słuchaczy w grupie
- liczba Słuchaczy w danej grupie jest mniejsza niż 4
- Przypadki skreślenia z listy słuchaczy:
- Słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie
zachowanie lub lekceważący stosunek do Lektora, jak do innych
Słuchaczy
- Słuchacz znacząco zalega z opłatą
I. Słuchacze zaliczają dany poziom nauczania za pomocą testów.
J. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje Słuchacz, który zaliczył testy
semestralne i końcowe, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Słuchaczy bez
nadzoru.
Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
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