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Regulamin Szkoły Językowej PADEREWSKI 

 
ZASADY KWALIFIKACJI 

1. Kandydat na Słuchacza Szkoły Językowej PADEREWSKI lub rodzic / opiekun prawny kandydata niepełnoletniego wypełnia Formularz 
Zgłoszeniowy w wersji papierowej (dostępny w Sekretariacie Szkoły) lub w wersji elektronicznej (umieszczony na stronie 
www.jezykipaderewski.pl). 

2. Po otrzymaniu kwestionariusza Sekretariat Szkoły zawiadamia Kandydata o sposobie zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy 
językowej.  

3. Kandydaci są kwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie: 
a) wyników osiągniętych w Szkole Językowej Paderewski w roku poprzednim lub 
b) wyniku testu kompetencyjnego i rozmowy kwalifikującej. 

4. Kandydaci, którzy byli słuchaczami w poprzednim roku szkolnym i zaliczyli egzaminy końcowe, są kwalifikowani do grup na podstawie 
wyniku tego egzaminu. 

5. Kandydaci, którzy nie byli Słuchaczami Szkoły w poprzednim roku szkolnym lub nie przystąpili do egzaminu końcowego albo go nie 
zaliczyli, przystępują do testu kompetencyjnego. 

6. Test kompetencyjny ma charakter pisemny i jest przeprowadzany w siedzibie Szkoły w miejscu i czasie ustalonym przez Sekretariat 
Szkoły lub w Internecie (na platformie MOODLE). Test jest bezpłatny.  

7. W przypadku niejednoznacznego wyniku testu kompetencyjnego, Kandydat może zostać zaproszony na bezpłatną rozmowę 
kwalifikacyjną. Termin rozmowy ustalany jest przez Sekretariat Szkoły. 

8. Kandydat, który nie uczył się wcześniej języka obcego, jest automatycznie kwalifikowany do grupy dla początkujących. 

9. Status Słuchacza Szkoły Językowej Paderewski uzyskuje kandydat, który: 
a) swym podpisem lub podpisem rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego na Deklaracji uczestnictwa w kursie 

językowym potwierdzi wolę uczestniczenia w kursie wybranego języka obcego w wyznaczonej grupie oraz akceptuje przedstawione 
warunki płatności;  

b) podpisze ze Szkołą umowę o nauczanie. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Do uczestniczenia w kursie językowym mają prawo wyłącznie osoby, które uzyskały status Słuchacza Szkoły Językowej Paderewski. 

2. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach ustalonych na początku roku szkolnego podczas spotkań 
organizacyjnych z uczestnikami kursu i/lub ich opiekunami prawnymi. O terminie spotkania organizacyjnego Słuchacz /opiekun prawny 
słuchacza niepełnoletniego jest informowany przez Sekretariat Szkoły. 

3. Zajęcia poszczególnych grup odbywają się w czasie i miejscu zgodnym z harmonogramem zajęć, który Słuchacz otrzymuje w pierwszym 
miesiącu nauki. 

4. W przypadku nieutworzenia się kompletnej grupy językowej, do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany lub 
Szkoła przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu. 

5. W przypadku choroby lektora prowadzącego grupę, Szkoła zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym, 
wykwalifikowanym lektorem lub możliwie najwcześniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu zajęć.  

6. W przypadku odwołania zajęć Szkoła proponuje termin ich odpracowania. Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w 
porozumieniu z grupą. 

7. W przypadku niezrealizowania przez Szkołę określonej w umowie ilości godzin kursu, ostatnia rata zostaje zmniejszona proporcjonalnie 
do liczby niezrealizowanych godzin. W przypadku zapłaty z góry, Szkoła zwraca kwotę proporcjonalną do liczby godzin, które nie zostały 
zrealizowane.  

 
EDUKACJA JĘZYKOWA 

1. Celem edukacji językowej prowadzonej w Szkole jest nabycie przez Słuchaczy kompetencji językowych określonych dla odpowiedniej 
grupy na określonym poziomie zaawansowania Słuchaczy.  

2. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 
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a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach; 
b) posiadania podręczników niezbędnych do realizacji programu kursu; 
c) odrabiania zadawanych przez lektora prac domowych; 
d) przystępowania do wszelkich prac kontrolnych w celu bieżącej weryfikacji postępów w nauce. 

3. Szkoła stosuje oceny zgodnie ze skalą obowiązującą w Międzynarodowych Szkołach PADEREWSKI: 

skala ocena 
poniżej 40% niedostateczny ocena 1 
40% do mniej niż 55% dopuszczający ocena 2 
55% do mniej niż 60% dopuszczający+ ocena 2+ 
60% do mniej niż 70% dostateczny ocena 3 
70% do mniej niż 75% dostateczny + ocena 3+ 
75% do mniej niż 85% dobry ocena 4 
85% do mniej niż 90% dobry + ocena 4+ 
90% do 100% bardzo dobry ocena 5 
powyżej 100% celujący ocena 6 

4. Wszyscy Słuchacze mają prawo do:  
a) nieodpłatnego korzystania z konsultacji ze swoim lektorem (termin konsultacji ustalany jest przez Szkołę i ogłaszany na stronie 

internetowej); 
b) nieodpłatnego korzystania z biblioteki, medioteki oraz klubu internetowego Szkoły. 

5. Szczegółowy zakres Praw i Obowiązków Szkoły i Słuchaczy określa Statut Szkoły Językowej PADEREWSKI dostępny na stronach 
internetowych Szkoły. 

6. Szkoła Językowa PADEREWSKI oprócz zajęć standardowych przeprowadzi również, co najmniej pięć zajęć e-English oraz wszystkie testy 
działowe za pomocą platformy internetowej Moodle. Szczegółowe prawa i obowiązki Słuchaczy korzystających z platformy Moodle 
zawiera Regulamin Platformy Internetowej Szkoły Językowej PADEREWSKI. Zajęcia e-English realizowane są w ramach kursu 
językowego, z czego część wykonywana jest w szkole, a część w domu.  

 
GWARANCJA SUKCESU 

1. Słuchacze kursów egzaminacyjnych otrzymują od Szkoły Gwarancję Sukcesu, tj. zobowiązanie szkoły do uzyskania przez Słuchacza ze 
szkolnego egzaminu zewnętrznego, do którego Słuchacz się przygotowywał w Szkole, określonego wyniku. 

2. Szczegółowe warunki, na jakich udzielana jest Gwarancja Sukcesu, określone są w Regulaminie Gwarancji Sukcesu.  

PŁATNOŚCI 

1. Słuchacz podpisuje ze Szkołą umowę na okres jednego lub dwóch lat nauki i zobowiązuje się do uiszczenia czesnego zgodnie z 
określonymi w niej terminami wpłat. 

2. Liczba godzin kursu oraz minimalna i maksymalna liczba osób w grupie jest określona w umowie, zaś opłata za kurs jest iloczynem ceny 
za godzinę i liczby godzin kursu. 

3. Słuchacz może dokonać opłaty za kurs 
a)  w całości, płacąc za rok z góry (płatność do 14 dni od dnia podpisania umowy); 
b)  w ratach miesięcznych. 

4. Płatność za kurs może być realizowana: 
a) gotówką w Sekretariacie Szkoły (Lublin, ul. Symfoniczna 1, pok. nr 18) lub księgowości Szkoły (Lublin, ul. Symfoniczna 1, pok. nr 34); 
b) przelewem na konto Szkoły: CRH „Akademos” Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin, PEKAO S.A. o/Lublin, 88 1240 5501 

1111 0000 5586 4282. 

REZYGNACJA Z KURSU 

1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu przed jego ukończeniem w wyjątkowej sytuacji losowej.  

2. Za wyjątkowe sytuacje losowe stanowiące podstawę do ubiegania się o rozwiązanie umowy w trakcie trwania kursu uważa się: 
a) utratę źródła utrzymania; 
b) poważną chorobę lub wypadek, uniemożliwiające kontynuację nauki; 
c) zmianę miejsca zamieszkania, uniemożliwiającą kontynuację nauki; 

3. W celu ubiegania się o rozwiązanie umowy w trakcie kursu Słuchacz zobowiązany jest złożyć w Szkole w formie pisemnej wniosek z 1 – 
miesięcznym wypowiedzeniem o rozwiązanie umowy przed ukończeniem kursu wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą 
sytuację losową. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przed ukończeniem kursu z powodu wyjątkowej sytuacji losowej, Słuchacz otrzymuje zwrot 
poniesionych kosztów tytułem opłaty czesnego za naukę w danym roku szkolnym pomniejszony proporcjonalnie o opłatę za godziny, 
które zostały zrealizowane przez jego grupę do dnia wpłynięcia do dnia rozwiązania umowy.  
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WYDAWANE ZAŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

1. Szkoła wystawia swoim Słuchaczom następujące dokumenty i zaświadczenia: 
a) dla wszystkich Słuchaczy: 

 raport semestralny efektów nauczania Słuchacza (Students Report), wystawiany dwa razy w roku szkolnym (w formie 
elektronicznej), 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z Wewnętrznego Egzaminu Końcowego). 

b) na życzenie Słuchacza 
 zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie na danym poziomie, 
 zaświadczenie o poniesionych wydatkach na nauczanie w ramach określonego kursu językowego, 
 faktura VAT (za usługi edukacyjne). 

2. Każde zaświadczenie może być wydane na życzenie Słuchacza także w języku obcym. 

3. Warunkiem wydania jakiegokolwiek zaświadczenia są uregulowane przez Słuchacza bieżące należności wobec Szkoły. 

 
Obowiązuje od: 01.09.2014 r. 

CRH Akademos Sp. z o.o. 


