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Regulamin kursów w Pracowni Językowej 

 
Przydział do grup i organizacja nauczania  

1. Pracownia Językowa oferuje kursy indywidualne (1-2 uczniów-1 lektor), dedykowane 

(3-4 uczniów-1 lektor) lub grupowe: dla młodzieży i dorosłych (5-9 osób-1 lektor) oraz 

dla najmłodszych dzieci: kurs Happy School Kids. 

2. Kursy grupowe: zajęcia trwają 90 minut, odbywają się w dwa różne dni tygodnia za 

wyjątkiem kursów Happy School Kids (dzieci do lat 7), które odbywają się raz w 

tygodniu. Kursy dedykowane: podstawowy tryb - zajęcia trwają 90 minut, odbywają 

się raz w tygodniu. Tryb kursu dedykowanego może być dostosowany do 

indywidualnych potrzeb uczniów. Kursy indywidualne: podstawowy tryb - zajęcia 

trwają 60 minut, odbywają się w jeden raz w tygodniu, mogą być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb ucznia.  

3. Uczniowie przydzielani są do danej grupy na podstawie wieku i poziomu językowego 

deklarowanego w momencie zapisu. Poziom językowy może zostać zweryfikowany 

testem poziomującym przed przydzieleniem do grupy. 

4. W czasie trwania kursu dopuszcza się możliwość zmiany grupy na inną o 

niższym/wyższym poziomie zaawansowania. 

5. Podręczniki i ćwiczenia będą przekazywane uczniom odpłatnie w pierwszym miesiącu 

trwania kursu. Jeśli dostarczenie podręczników miałoby się przedłużyć, Pracownia 

poinformuje ucznia o tym fakcie oraz zapewni materiały potrzebne do pełnego 

uczestniczenia w zajęciach do momentu sprowadzenia podręcznika. 

6. Pracownia przeprowadza egzaminy wewnętrzne po każdym zakończonym poziomie 

nauczania (A1-C2).  Pracownia wydaje certyfikaty (po zakończonym kursie) i/lub 

paszporty językowe (po zaliczeniu poziomu językowego A1-C2) dla swoich uczniów. 

7. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia, aktywnej 

obecności na zajęciach oraz rzetelnego przygotowywania się do nich. 

8. W czasie semestru Pracownia organizuje co najmniej jedno spotkanie z lektorami. 

Informacja o terminach spotkań jest wywieszana na tablicy informacyjnej oraz na 

stronie Facebook’owej Pracowni: https://www.facebook.com/pracownia.jezykowa/ 

 

Pobyt na terenie Pracowni  

oraz przyprowadzania/odbieranie uczniów niepełnoletnich z zajęć  

9. Uczniowie zachowują się kulturalnie i szanują mienie Pracowni. Szczególnie w czasie 

przerw międzyzajęciowych oraz przed i po zajęciach uczniowie zachowują się na tyle 

cicho, aby nie zakłócać trwających zajęć. 

10. Uczniowie pozostawiają toalety w takim stanie, w jakim je zastali. 
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11. Uczniowie niepełnoletni nie mogą sami wychodzić z Pracowni Językowej. Uczniowie 

tacy powinny być odbierani z Pracowni przez rodziców (opiekunów prawnych). Zgoda 

rodzica na samodzielne wyjście ucznia z Pracowni lub odbieranie przez inne osoby 

powinna zostać wyrażona na piśmie przy podpisywaniu umowy.  

12. W przypadku planowanej nieobecności ucznia niepełnoletniego, rodzic lub opiekun 

prawny zobowiązany jest poinformować o tym biuro Pracowni (601 79 78 65, 

pulawy@jezykowapracownia.com). Nieobecność ucznia/grupy nie stanowi podstawy 

do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. 

13. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w drodze do 

Pracowni oraz w trakcie ich powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie 

dotarli na zajęcia bez wiedzy rodziców.  

14. Uczniowie korzystający w przerwach międzyzajęciowych i/lub przed/po zajęciach z 

gier planszowych i zabawek, którymi dysponuje Pracownia po zakończeniu zabawy, 

odkładają uporządkowane gry i zabawki na miejsce.  

 

Inne ważne sprawy  

15. Cena kursu ustalana jest przed rozpoczęciem każdego semestru. 

16. Kurs opłacany jest maksymalnie w dwóch ratach: pierwsza uiszczana jest w 

momencie podpisywania umowy; druga na miesiąc od rozpoczęcia kursu. 

17. W przypadku jednoczesnego uczestnictwa w zajęciach dwóch osób z jednego 

gospodarstwa domowego jednej osobie przysługuje rabat w wysokości 5%.  

18. Cena kursu dedykowanego i indywidualnego zależy od indywidualnych ustaleń 

dotyczących trybu kursu i jest naliczana proporcjonalnie od ceny podstawowej dla 

danego kursu (jak w pkt. 1 tego Regulaminu). 

19. W przypadku kursów dedykowanych i grupowych, Pracownia nie zwraca kosztów za 

zajęcia, w których uczeń nie wziął udziału. W przypadku kursów indywidualnych, 

Pracownia nie zwraca kosztów zajęć, które zostały odwołane poniżej 24 godzin przed 

planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. 

20. Jeżeli lektor prowadzący odwoła zajęcia, Pracownia zorganizuje zastępstwo lub 

wyznaczy termin odpracowania zajęć. 

21. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie, uczeń zobowiązany jest do 

powiadomienia Pracowni o tym fakcie i uregulowania płatności za kurs zgodnie z 

umową z Pracownią. 

22. Pracownia Językowa zapewnia uczniom odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, a 

także zaopatrzenie w techniczne środki nauczania i materiały dydaktyczne. 

23. W przypadku osób niepełnoletnich za szkody materialne spowodowane przez 

uczestnika kursu odpowiadają finansowo rodzice lub ich opiekunowie prawni. 
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24. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez uczniów niepełnoletnich 

mienie, w szczególności telefony komórkowe i inne elektroniczne urządzenia. 

25. Niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie płatności za kurs oraz wszelkie inne 

działania niezgodne z tym regulaminem i umową na kurs mogą być podstawą do 

rozwiązania umowy. 

26. Każdy uczestnik kursu / osoba odpowiedzialna za uczestnika niepełnoletniego 

otrzymuje kopię niniejszego regulaminu jako załącznik do umowy na kurs i tym 

samym zobowiązuje się do jego przestrzegania.  


