SZKOŁA JĘZYKOWA ENGLISH EXPERIENCE
Regulamin
1. PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Szkołą a osobą zapisaną
na zajęcia językowe i/lub jej opiekunami. Szkoła, jako organizator zajęć językowych,
zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić na rzecz osoby zapisanej - zajęcia z wybranego
języka w określonym wymiarze godzinowym. W ramach organizacji zajęć Szkoła
zobowiązuje się również do przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć oraz do wykonania zajęć z należytą starannością.
2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia w Szkole Językowej English Experience realizowane są: w grupach (od 4 – 5 osób),
w małych grupach (duetach/trójkach) lub indywidualnie. Przyporządkowanie kursantów do
grup odbywa się na podstawie wstępnej rozmowy z lektorem i/lub diagnozy kompetencji
językowych. W przypadku osób kontynuujących naukę wstępna diagnoza nie jest
przeprowadzana.
Dzień, częstotliwość i godziny zajęć dobierane są z uwzględnieniem, w miarę możliwości
organizacyjnych, indywidualnych potrzeb kursantów i ich opiekunów. Zajęcia realizowane są
zgodnie z kalendarzem Szkoły, w związku z tym zajęcia nie odbywają się w święta, dni
ustawowo wolne od pracy oraz dni określone jako wolne w kalendarzu szkoły. W przypadku
odwołania zajęć przez Szkołę lekcje, które się nie odbyły zostaną zrealizowane w terminie
uzgodnionym z uczestnikami zajęć.
Uczestnik zajęć ma prawo do uczenia się we własnym tempie i zgodnie z własnymi
zainteresowaniami, a obowiązkiem szkoły jest adekwatne i efektywne modyfikowanie
programu zajęć. W celu zapewnienia właściwych efektów nauki Szkoła może zaproponować
uczniowi zmianę grupy na wniosek lektora zaakceptowany przez ucznia lub jego opiekunów.
3. OPŁATY I NIEOBECNOŚCI
Zajęcia mogą być opłacane przez osobę uczęszczającą lub jej opiekunów w trzech
podstawowych opcjach, w wysokości regulowanej cennikiem zajęć na rok szkolny 2020/2021
lub spersonalizowaną ofertą przesłaną przez szkołę. Opłatę można uiszczać:
- miesięcznie (płatna do pierwszego dnia każdego miesiąca od października do czerwca, przy
czym pierwsza rata z 9 musi być uiszczona w pierwszym tygodniu zajęć, a zatem przed
30.09.2020),
- semestralnie (I rata płatna do 30.09.2020 i II rata płatna do 01.01.2021),
- rocznie (rata roczna płatna do 30.09.2020).
W przypadku zajęć indywidualnych opłaty dokonuje się w formie karnetu (na 5, 10 lub 20
godzin). Zajęcia realizowane są w cyklu 34 spotkań w ciągu roku (częstotliwość 1 x w
tygodniu) lub 68 (częstotliwość 2 x w tygodniu). Opłata za zajęcia jest uśredniona i
uwzględnia jedynie dni, w których realizowane są zajęcia. Opłata nie dotyczy świąt i dni
wolnych od zajęć, zaznaczonych w kalendarzu Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie stanowi
podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. Szkoła, na prośbę nieobecnego czasowo kursanta,
umożliwia bezpłatne konsultacje w celu uzupełnienia zaległości realizowane w formie zajęć

grupowych w innych grupach kursowych. Takie zajęcia należy odrobić w terminie najpóźniej
14 dni po zaistniałej nieobecności. Uiszczenie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w
zajęciach.
Szkoła organizując kursy przygotowujące do egzaminów (ósmoklasisty, maturalny,
certyfikacyjne itp.) ma prawo określić inny tryb opłacania kursu, ze względu na jego
specyfikę i/lub długość trwania. W takich przypadkach uczestnicy zajęć zobowiązani są do
opłacania kursu zgodnie z harmonogramem opłat przedstawionym uczestnikom na początku
kursu.
W celu zapewnienia właściwej organizacji zajęć osoba uczęszczająca na zajęcia lub jej
opiekunowie zobowiązani są do informowania Szkoły na bieżąco o ewentualnych
nieobecnościach (zwłaszcza w przypadku zajęć indywidualnych). W przypadku zajęć
indywidualnych niepoinformowanie Szkoły o nieobecności przynajmniej 1 dzień (24 h) przed
zajęciami, powoduje naliczanie opłat w taki sposób, jakby się zajęcia odbyły.
Opłata za zajęcia powinna być wpłacana wyłącznie na rachunek bankowy Szkoły podany na
stronie internetowej szkoły z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz numeru raty. Opłaty
nie można uregulować gotówką lub kartą płatniczą.
Osoba uczęszczająca na zajęcia językowe lub jej opiekunowie zobowiązują się do
terminowych wpłat. W przypadku opóźnień w płatnościach Szkoła może naliczyć ustawowe
odsetki za każdy dzień opóźnienia.
4. Rezygnacja z zajęć
Osoba zapisana i/lub uczęszczająca na kurs językowy (lub jej opiekun) jest uprawniona do
rezygnacji z zajęć. W przypadku złożenia rezygnacji w roku szkolnym w trakcie trwania
kursu, osobie tej nie przysługuje zwrot wpłaconej lecz niewykorzystanej kwoty. O rezygnacji
osoba uczęszczająca na zajęcia lub jej opiekun zobowiązany jest poinformować Właściciela
Szkoły pisemnie lub przesyłając list na adres poczty elektronicznej szkoły tj.
eebiuro@gmail.com z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
Niniejszy regulamin obowiązuje strony od dnia rozpoczęcia zajęć do jej wypowiedzenia przez
jedną ze stron lub wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Obie strony obowiązuje
jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
Osoba zapisująca się na kurs (lub jego opiekunowie) oświadcza(ją), iż zapoznał(li) się z
regulaminem i oświadcza(ją), iż treść niniejszego dokumentu jest znana i zrozumiała i
zobowiązuje(ją) się do jego przestrzegania, co potwierdza(ją) poprzez obecność ucznia na
pierwszych zajęciach dydaktycznych, która oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Środki ostrożności związane z ryzykiem zakażenia COVID 19
W związku z zagrożeniem zachorowaniem na COVID 19 szkoła przedsięwzięła następujące
środki ostrożności:
- w zajęciach bezwzględnie nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji lub będące na
kwarantannie. W takiej sytuacji szkoła, na prośbę uczestnika, zapewnia uczestnictwa w
lekcji w formie on-line w formule transmisji lekcji na żywo w czasie rzeczywistym.
- szkoła zastrzega sobie prawo do odesłania ucznia do domu w przypadku podejrzenia
infekcji.

- Każdy uczestnik przed wejściem na zajęcia zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (płyn
znajduje się przy wejściu głównym)
- Każdy uczestnik porusza się po korytarzach szkoły w maseczce lub przyłbicy ochronnej.
Dopiero w sali lekcyjnej uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę.
- Uprasza się o przychodzenie na zajęcia bezpośrednio przed ich rozpoczęciem, a rodzicom
zalecamy pozostawianie dzieci przy furtce wejściowej.
- W sytuacji „lock-down” bądź powszechnego przejścia szkół w tryb on-line lub w przypadku
kwarantanny szkoła automatycznie przechodzi na tryb on-line i wszystkie postanowienia
niniejszego regulaminu mają zastosowanie.
- Szkoła pragnąc zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom zapewnia:
• Regularną dezynfekcję powierzchni w salach lekcyjnych:
• Ograniczenie liczebności grup do max 5 osób
• Przesunięcia czasowe rozpoczęcia zajęć w taki sposób aby zminimalizować
prawdopodobieństwo gromadzenia się osób w jednym miejscu.
- Uprasza się o przynoszenie własnych przyborów szkolnych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2020 do 30.06.2021.
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