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Regulamin Szkoły Językowej my English School 

 

WSTĘP 

1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia. 

2. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z 

zasadami etyki zawodowej. 

3. Szkoła zobowiązuje się zatrudniać lektorów o odpowiednich kwalifikacjach 

zapewniających wysoką jakość kształcenia. 

 

ZAPISY I ORGANIZACJA 

4. Zapisy na kursy są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym. Warunkiem 

uruchomienia grupy jest zgłoszenie się minimalnej liczby kursantów, tj. 4 osób. W 

szczególnych przypadkach możliwe jest uruchomienie kursu przy mniejszej liczbie 

osób. 

5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, t. 2x45 

minut zgodnie z obowiązującym harmonogramem (z wyjątkiem kursu dla dzieci 

przedszkolnych, który realizowany jest w wymiarze jednej godziny zegarowej 

tygodniowo oraz kursów indywidualnych). 

6. W ciągu roku szkolnego realizowanych jest 72 godzin zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem 

kursu dla dzieci przedszkolnych, który jest realizowany w wymiarze 36 godzin 

zegarowych). W przypadku kursów uruchomionych po 15 września ilość zajęć 

dydaktycznych może być proporcjonalnie mniejsza (adekwatnie mniejsza jest 

odpłatność za cały kurs).  

7. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy.  

8. Szkoła nie prowadzi sprzedaży podręczników, jedynie pośredniczy w ich zamówieniu i 

dostarczeniu i umożliwia ich zakup ze zniżką uzyskaną w danym roku w 

wydawnictwie/księgarni. 

9. Kursanci zobowiązani są do dbania o mienie Szkoły. W razie zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia należącego do Szkoły, Kursant/Rodzic zobowiązany jest do 

zwrócenia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły 

oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy dziecko nie dotarło 

na zajęcia bez wiedzy rodzica. 

 

ZALICZENIE KURSU 

11. Kursanci zobowiązani są do punktualności, systematycznego uczestnictwa w zajęciach 

oraz odrabiania prac domowych. 

12. Warunkiem ukończenia kursu na danym poziomie, z zastrzeżeniem punktu 13, jest: 

a. uzyskanie zaliczenia na poziomie minimum 50% testów cząstkowych i testu 

końcowego, 

b. frekwencja na zajęciach wynosząca co najmniej 80%. 
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13. W przypadku dzieci przedszkolnych oraz na początkowym poziomie nauczania 

warunkiem ukończenia kursu jest pozytywna ocena Lektora oraz frekwencja na 

zajęciach wynosząca co najmniej 80%. 

14. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest 

zaliczenie kursu na niższym poziomie. 

15. Nieobecności na zajęciach niepełnoletnich Kursantów powinny być usprawiedliwiane 

przez Rodzica drogą sms-ową w terminie do 7 dni (bez konieczności podawania 

przyczyny nieobecności). 

 

PRAWO DO REZYGNACJI Z KURSU 

16. Kursant ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym momencie, z tym, że 

rozwiązanie umowy następuje z końcem miesiąca, w którym Kursant wypowiedział 

umowę. 

17. Wypowiedzenie składa się na piśmie w sekretariacie Szkoły, przesyła listem poleconym 

lub w drodze elektronicznej na adres mailowy Szkoły. 

18. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursant zobowiązany jest do uregulowania 

ewentualnych zaległych płatności za wykorzystaną część kursu proporcjonalnie do 

liczby zajęć. 

19. Szkoła może rozwiązać umowę gdy Kursant rażąco narusza warunki niniejszej Umowy 

oraz Regulaminu Szkoły, bądź gdy zachowanie Kursanta stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub efektywności nauczania innych osób w Szkole. 

 

OPŁATY 

20. Szkoła oferuje możliwość korzystania z rabatów. Informacja o aktualnych promocjach 

znajduje się na stronie internetowej Szkoły. 

21. Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:   

98 1600 1462 1894 1295 8000 0001 W rubryce „tytułem” w formularzu przelewu należy 

umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz nazwę miesiąca, za który realizowana jest 

wpłata. 

22. Opłaty należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają 

się zajęcia. 

23. W przypadku dołączenia Kursanta do grupy w trakcie trwania roku szkolnego, opłata za 

dany miesiąc wnoszona jest w proporcjonalnej wysokości do liczby mających się odbyć 

zajęć, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

24. Opłata za cały kurs może zostać uregulowana we wcześniejszym terminie. 

25. W przypadku opuszczenia zajęć przez Kursanta opłata nie jest zwracana.  

26. Szkoła wystawia faktury. 

27. Po zakończeniu kursu Kursant otrzymuje certyfikat.  

28. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku. 


