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REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH  PROGRESS

1. Kursy językowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będą w następujących terminach:

 SEMESTR I:          07 września 2020 - 12 lutego 2021
 Przerwa zimowa:         15 lutego 2021 - 28 lutego 2021
 SEMESTR II:          01 marca 2021 - 25 czerwca 2021

        z zachowaniem wszystkich dni wolnych od nauki przewidzianych w programie szkół.

2. Nauka odbywa się w grupach 4, 5 lub 6 osobowych, dobieranych ze względu na wiek i poziom zaawansowania. 

3. Rok szkolny obejmuje 70 godz. lekcyjnych i podzielony jest na 2 semestry obejmujące
     35 lekcji. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej - 45 minut.

4. W przypadku stanu podwyższonego zagrożenia epidemicznego zajęcia przeprowadzane będą w trybie online.
Koszt zajęć nie ulegnie zmianie.

5.  Szkoła  zobowiązuje  się  do  regularnego  oceniania  postępów  w  nauce  i  udzielania  o  nich  informacji.  Rodzice
(  opiekunowie  )  oraz  pełnoletni  uczestnicy  kursu  otrzymują  bezpłatny  dostęp  do  elektronicznego  dziennika  szkoły
umożliwiającego sprawdzanie frekwencji, postępów w nauce oraz płatności.

6.  Uczniowie,  którzy  ukończyli  rok  szkolny  z  wynikiem  pozytywnym  otrzymują  certyfikat  świadczący  o  poziomie
zaawansowania językowego.

7.WARUNKI PŁATNOŚCI:
 Opłatę można uregulować w całości na początku roku szkolnego lub w miesięcznych ratach płatnych do 10
dnia bieżącego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na wyżej podane konto szkoły . Wysokość miesięcznych rat
zależy od wielkości grupy:
 grupa 6-osobowa  -  100 złotych 
 grupa 5- osobowa -  120 złotych
 grupa 4-osobowa  -  140 złotych

 Cena opłat za świadczone usługi edukacyjne nie ulega obniżeniu w przypadku
           indywidualnej nieobecności ucznia na zajęciach.

 W  przypadku  nie  uregulowania  opłaty  semestralnej  lub  ratalnej,  uczeń  nie  może  uczestniczyć  w
zajęciach , aż do momentu uregulowania należności bieżącej. 
 W  szczególnych  przypadkach  losowych  sprawę  odroczenia  terminu  płatności  można  uzgadniać  z
dyrekcją szkoły.
 Uczniowie szkoły nie mogą zrezygnować z  zajęć w trakcie trwania semestru (opłata obejmuje cały
semestr  z  możliwością  regulowania  należności  w  ratach  miesięcznych).  Rezygnacja  może  nastąpić  po
zakończeniu danego semestru.

      8.     MATERIAŁY DO NAUKI:
 Uczniowie szkoły mają prawo do 20% rabatu przy zakupie podręczników w Księgarni Szkoły.

     9. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z                     
            listy uczestników,  a w wypadku nie przestrzegania warunków płatności dochodzenia należności
           zgodnie z prawem.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu szkoły i warunków płatności. 
Potwierdzam odbiór oryginału regulaminu.
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