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Osobisty Trener Językowy 
 

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 przyjęciu Zgłoszenia i ustala terminy zajęć 
indywidualnych OTJ. 
3. Status Słuchacza Szkoły Językowej Paderewski uzyskuje kandydat, który: 
a) swym podpisem lub podpisem rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego na Deklaracji uczestnictwa 
potwierdzi wolę uczestniczenia w zajęciach indywidualnych wybranego języka obcego oraz akceptuje przedstawione warunki 
płatności; 
b) podpisze ze Szkołą umowę o nauczanie. 

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 
1. Do uczestniczenia w indywidualnych zajęciach OTJ mają prawo wyłącznie osoby, które uzyskały status Słuchacza Szkoły 
Językowej Paderewski. 
2. Zajęcia indywidualne z OTJ odbywają się w terminach ustalonych pomiędzy Słuchaczem a lektorem prowadzącym. 
3. Zajęcia indywidualne z OTJ odbywają się w czasie i miejscu zgodnym z harmonogramem zajęć. 
4. W przypadku choroby lektora prowadzącego zajęcia, Szkoła zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym, 
wykwalifikowanym lektorem lub możliwie najwcześniejszego poinformowania Słuchacza o odwołaniu zajęć. Termin odrobienia 
zajęć zostaje ustalony w oparciu o decyzję podjętą przez Słuchacza w porozumieniu z prowadzącym zajęcia lektorem. 
5. W przypadku odwołania zajęć Szkoła proponuje termin ich odpracowania. Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez 
lektora w porozumieniu ze Słuchaczem. 
6. W przypadku nie zrealizowania przez Szkołę określonej w umowie ilości godzin zajęć, zajęcia niezrealizowane zostają 
odrobione do dnia 15.07.2017 lub za zgodą Słuchacza przeniesione na rok szkolny 2016/2017 i odrobione w miesiącu wrześniu 
2017 r. 

 
ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ 
 
1. Zajęcia indywidualne prowadzone przez Osobistego Trenera Językowego polegają na spotkaniach jeden raz w tygodniu na 
45 minut lub na 60 minut, zgodnie z wyborem dokonanym przez Słuchacza. Na wyraźne życzenie ucznia można zwiększyć 
liczbę spotkań. 
2. Zajęcia indywidualne z OTJ odbywają się w ściśle określonych ramach pomocy językowej: 
- nauka języka , 
- pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, 
- tłumaczenie zagadnień gramatycznych, 
- wyjaśnienie niezrozumiałych tematów lekcji, 
- bieżąca pomoc w nauce języka obcego. 
3. Podczas prowadzenia zajęć OTJ lektor może zadawać prace domowe i przeprowadzać kartkówki. 
4. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 
- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, 
- postępowanie zgodnie z wytycznymi lektora, 
- odrabiania zadawanych przez lektora prac domowych, 
- zaliczania ewentualnych prac kontrolnych. 

 
PŁATNOŚCI 
 
1. Słuchacz podpisuje ze Szkołą umowę na okres jednego roku nauki i zobowiązuje się do uiszczenia czesnego zgodnie z 
określonymi w niej terminami wpłat. 
2. Liczba godzin zajęć jest określona w umowie, zaś opłata za zajęcia 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 indywidualne konto Słuchacza wskazane w umowie, tytułem: imię i nazwisko Słuchacza z dopiskiem OTJ 
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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. 

 
 
 
 
 
Obowiązuje od: 01.09.2016 r. 
CRH Akademos Sp. z o.o. 


