
REGULAMIN 

 

1. Centrum Językowo – Muzyczne ToTu! jest niepubliczną placówką kształcenia, której 

celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży oraz 

dzieci. 

2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy 

wszystkich kursów językowych organizowanych przez ToTu!, zwane dalej „Szkołą”. 

3. Cennik kursów na rok szkolny 2018/2019 wraz z terminami płatności stanowi 

integralną część regulaminu. 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Szkoła organizuje i prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz 
hiszpańskiego.  

2. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku oraz 

indywidualnych potrzeb słuchaczy. 

3. Szkoła gwarantuje maksymalną ilość osób w grupie nie większą niż 6. Liczba 

uczestników może się zmieniać w trakcie trwania kursu, jednak ostateczna 

liczba osób nie może przekraczać 6. 

4. Program kursów jest realizowany w ciągu dwóch semestrów i obejmuje 64 

lekcje. Długość poszczególnych lekcji zależy od grupy wiekowej uczestników: 

- dzieci przedszkolne  – 2 x 30 minut 

- zerówka oraz 1-sza klasa szkoły podstawowej- 2 x 45 minut 

- od 2-giej klasy szkoły podstawowej – 2 x 60 minut 

5. Zajęcia kończą się wraz ze zrealizowaniem programowej liczby zajęć. 

6. Szkoła zapewnia dostosowany do kursu program nauczania oraz 

kompetentnych nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie i 

przygotowanych do prowadzenia zajęć. 

 

 

II. OPŁATY 

1. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin, materiały dydaktyczne 

przygotowywane przez lektorów, korzystanie z biblioteczki językowej oraz 

zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

2. Cena, system zniżek i promocji oraz godzin kursu jest określana każdorazowo 

w cenniku na dany rok szkolny. 

3. Wysokość opłat miesięcznych nie jest związana z ilością lekcji w danym 

miesiącu. Jest to koszt całego kursu podzielony na równe miesięczne raty, 

które są mniej obciążające dla kieszeni słuchacza. 

4. Słuchacze rozpoczynający naukę po rozpoczęciu roku szkolnego wnoszą 

opłatę zgodnie z cennikiem, pomniejszoną o kwotę równą liczbie zajęć 

odbytych w grupie, do której dołączają. 

5. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub miesięcznie, do 10 każdego 

miesiąca, płatność z góry. 

6. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w 

sekretariacie szkoły. 

7. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły. 



8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia 

terminów płatności, co wymaga formy pisemnej.  

9. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 7 dni od daty płatności, 

szkoła wyznacza inny termin płatności (maksymalnie 7 dni). W przypadku 

niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z 

listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach. 

10. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie szkoły dowodem wpłaty 

jest druk KP. 

11. Szkoła wystawia rachunek na życzenie słuchacza w terminie do 7 dni po 

dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy. 

12. Słuchacze rezygnujący z zajęć w trakcie trwania kursu są zobowiązani do 

opłacenia wszystkich zajęć do dnia zgłoszenia rezygnacji. 

13. Słuchacze, którzy opłacili ratę, a potem zrezygnowali z zajęć nie zgłaszając tej 

informacji, nie będą rozliczani do zwrotu. 

 

III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY 

1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego 

rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach. 

2. Lektorzy mają obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy 

sprawdzające postępy słuchaczy oraz, w przypadku dzieci, systematycznie  

informować o wynikach rodziców/opiekunów.  

3. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając 

sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w 

terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami. 

4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na 

terenie szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej 

odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia 

koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w 

trakcie trwania kursu (poniżej 4 osób ). W takich sytuacjach możliwe jest łączenie 

grup, zmiana dni i godzin zajęć, skrócenie czasu trwania zajęć lub podwyższenie 

opłaty za zajęcia od momentu wystąpienia zmiany. Słuchaczom, którzy nie akceptują 

zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot za zajęcia 

niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany. 

7. Szkoła ma prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach 

zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego. 

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych podczas trwania 

zajęć na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu facebook. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

1. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od 

powodu lub czasu trwania nieobecności. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w 

terminie grup równoległych poziomem. 



2. Słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć w formie ustnej lub pisemnej w dowolnym 

terminie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Słuchacz ma możliwość zawieszenia udziału w zajęciach na dowolny okres, ale może 

się to wiązać z koniecznością przepisania do innej grupy po powrocie. 

4. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia indywidualne, jednak nie później niż w dniu 

poprzedzającym zajęcia. W przeciwnym razie opłata za zajęcia będzie naliczana tak, 

jakby zajęcia się odbyły. 

5. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do 

wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w zeszytach. 

6. Na koniec roku szkolnego dzieci oraz młodzież gimnazjalna otrzymuje certyfikat 

ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i 

testu końcowego, oraz uzyskania minimum 60% frekwencji na zajęciach lub 

pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych. 

7. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług 

przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem 

szkoły. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 

 


