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Rok szkolny 2018/2019 

 
I. ZASADY KWALIFIKACJI 

 
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Kandydat na Słuchacza Indywidualnego Szkoły Językowej PADEREWSKI wypełnia Formularz Zgłoszeniowy otrzymany w 
Sekretariacie Szkoły. 

2. UZYSKANIE STATUSU SŁUCHACZA SZKOŁY JĘZYKOWEJ PADEREWSKI 
a) Kandydat swym podpisem na Formularzu Zgłoszeniowym potwierdza wolę uczestniczenia w zajęciach wybranego języka 

obcego, akceptuje przedstawione warunki płatności oraz zobowiązany jest do podpisania ze Szkołą umowy, najpóźniej 
do 20 dnia od dnia rozpoczęcia zajęć. 

b) Z chwilą złożenia podpisu Kandydat zyskuje status Słuchacza Szkoły i zostaje wpisany na Listę Słuchaczy. 
c) W imieniu Kandydata niepełnoletniego podpis składa jego rodzic lub opiekun prawny. 

 
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 

1. Do uczestniczenia w indywidualnym kursie językowym ma prawo wyłącznie Słuchacz, który podpisał ze Szkołą stosowną 
umowę. 

2. Zajęcia indywidualne odbywają się w terminach ustalonych pomiędzy Słuchaczem a lektorem prowadzącym.  
3. Zajęcia odbywają się w czasie i miejscu zgodnym z harmonogramem zajęć ustalonym na początku roku szkolnego. 
4. W przypadku nieobecności 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. 

 
III. EDUKACJA JĘZYKOWA 

 
1. Celem Szkoły jest doprowadzenie Słuchacza do osiągnięcia określonych na początku roku szkolnego kompetencji 

językowych. Dlatego Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, 
b) postępowanie zgodnie z wytycznymi lektora, 
c) odrabiania zadawanych przez lektora prac domowych, 
d) zaliczania wszelkich prac kontrolnych. 

2. Wszyscy Słuchacze mają prawo do:  
- nieodpłatnego korzystania z konsultacji  z metodykiem – terminy dyżurów metodyka zamieszczone są na stronie 

internetowej Szkoły 
- nieodpłatnego korzystania z biblioteki i medioteki  

 
IV. PŁATNOŚCI 

 
1. Słuchacz podpisuje ze Szkołą umowę na okres jednego  roku nauki i zobowiązuje się do uiszczenia czesnego za ww. okres 

zgodnie z określonymi w niej terminami wpłat. 
2. 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 zgodnie z zapisami umowy. 
 
 
V. REZYGNACJA Z KURSU 
 

1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć przed jego ukończeniem. 
2.  W trakcie trwania kursu rezygnacja może nastąpić na podstawie 1-miesiecznego pisemnego wypowiedzenia. Słuchacz 

wypowiadając umowę traci upusty cenowe związane z promocjami i rabatami i zobowiązany jest do uregulowania należności 
za kurs od chwili jego rozpoczęcia wraz z okresem wypowiedzenia po stawce wynikającej z utraty upustów cenowych. 
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