ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH DLA DZIECI SELECT
w roku szkolnym 2021/2022
§1
Charakterystyka kursów
1.

Organizatorem kursów językowych dla dzieci jest SELECT Training Solutions s.c. , ul. Prof. M.
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP: 945-19-67-677 zwany dalej Organizatorem.

2.

Rok zajęć podzielony jest na 2 semestry, zapisy przyjmowane są na minimum 1 semestr.

3.

Każdy semestr standardowo obejmuje 30 godzin dydaktycznych. W uzasadnionych wypadkach
semestr może obejmować inną ilość godzin dydaktycznych (patrz par. 2 pkt. 5).

4.

Zajęcia dla każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut, tj. 2 godziny dydaktyczne
tygodniowo. W uzasadnionych wypadkach Organizator dopuszcza realizację innej ilości godzin
dydaktycznych w tygodniu (patrz par. 2 pkt. 5).

5.

Zajęcia odbywają się w grupach 6 – 12 osobowych. Mniejsze grupy mogą być uruchomione po
rekalkulacji kosztów i akceptacji ustalonego kosztu zajęć przez Rodziców / Opiekunów prawnych
dzieci (patrz par. 2 pkt. 5).

6.

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, do której uczęszcza dziecko lub w innym wskazanym przez
Organizatora miejscu. Miejsce realizacji kursu jest określone przez Organizatora przed rozpoczęciem
semestru.

7.

Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci zapisując dziecko na zajęcia znają i akceptują termin i miejsce
realizacji zajęć.
§2
Zasady organizacyjne

1.

Dane dziecka potrzebne do zapisu:
●

imię i nazwisko dziecka

●

szkoła (np. SP2)

●

klasa (z odznaczeniem litery np. 3a, 5b)

●

imię i nazwisko rodzica

●

numer telefonu kontaktowego rodzica

●

adres e-mail rodzica

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych. Dbając o dane osobowe Państwa dzieci i Państwa dokładamy szczególnej
staranności, aby dane osobowe przez nas przetwarzane były prawidłowe i w razie potrzeby
uaktualniane, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt d RODO.
Więcej na temat ochrony Państwa danych osobowych tutaj: RODO – Informacja dla rodziców dzieci
uczęszczających na zajęcia językowe SELECT

O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
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2.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w lokalizacji (patrz par. 1 pkt. 7) i porze wskazanej
przez Organizatora i zaakceptowanej przez Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci. W przypadku
pandemii, innych zdarzeń losowych, zaleceń organów państwowych lub woli wszystkich rodziców
dzieci uczęszczających na zajęcia w danej grupie, zajęcia są realizowane w formie zdalnej (online).

3.

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu zajęć ustalonego na dany semestr przez Organizatora w
porozumieniu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi dzieci.
Szczegółowe terminy zajęć są określone przez Organizatora po ustaleniu składów poszczególnych
grup. Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci każdorazowo akceptują zaproponowany przez Organizatora
termin zajęć w danym semestrze nauki przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia.

4.

Termin zajęć w danym semestrze pozostaje stały. Organizator może wprowadzić zmianę w terminie
zajęć na prośbę Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci z danej grupy (np. w sytuacji kiedy zmiana
planu lekcji szkolnych dzieci koliduje z ustalonym i zaakceptowanym wcześniej przez obie strony
terminem zajęć SELECT). Zmiany tego typu wprowadzane są wyłącznie w uzgodnieniu ze wszystkimi
rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci z danej grupy.

5.

Dzieci z klas I-III odbierane są ze świetlicy i odprowadzane na nią po zajęciach przez lektora. Dzieci z
klas IV-VIII samodzielnie udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych na zajęcia. Możliwe są inne
indywidualne ustalenia po zgłoszeniu do biura Organizatora (np. zabranie starszych dzieci ze świetlicy,
lub odbiór młodszych dzieci przez rodziców bezpośrednio z sali lekcyjnej).

6.

Inne opcje realizacji zajęć:
a.

zajęcia raz w tygodniu - w sytuacjach szczególnych (grafik nie do pogodzenia dla wszystkich
uczestników, drugi język) Organizator dopuszcza zajęcia 1 x tyg.;
jeden semestr obejmuje wówczas 15 godzin dydaktycznych, czyli 30h w całym roku szkolnym;
opłata wg aktualnego cennika;

b.

grupy poniżej 6 osób - mniejsze grupy mogą być uruchomione po rekalkulacji kosztów i
akceptacji ustalonego kosztu zajęć przez Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci
zainteresowanych zajęciami językowymi w danej grupie tj. przed rozpoczęciem zajęć w
danym semestrze; cena jest skalkulowana z uwzględnieniem konkretnej ilości osób w grupie;

c.

w grupach poniżej 6 osób istnieje również możliwość realizacji proporcjonalnie mniejszej
ilości godzin w semestrze przy standardowej opłacie: grupa 5 osób - 25 h/ sem; grupa 4 os.
20h / sem; każdy niestandardowy wariant realizacji zajęć wdrażany jest w życie po uprzedniej
akceptacji kosztu i warunków realizacji zajęć przez rodziców /opiekunów prawnych dzieci
zainteresowanych zajęciami językowymi w danej grupie;

d.

zajęcia online:
-

Organizator udostępnia możliwość prowadzenia zajęć grupowych wyłącznie w
formie zajęć online

-

nauka odbywa się za pomocą udostępnionego przez Organizatora narzędzia
wykorzystującego połączenie internetowe.
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7.

Program zajęć
a.

Program zajęć jest opracowany przez dydaktyków SELECT dla każdej grupy wiekowej,
nastawiony na umiejętności praktyczne (mówienie, rozumienie ze słuchu, w następnej
kolejności pisanie) i indywidualnie dostosowywany do każdej grupy.

b.

Zajęcia urozmaicamy korzystając z multimediów, jak również wykorzystując różnorodne
metody i formy pracy z dziećmi w korelacji do wieku danej grupy.

c.

Na bieżąco sprawdzamy postępy prac w każdej grupie dzieci i dostosowanie programu
nauczania do ich potrzeb.

d.

Na zakończenie każdego semestru nauki lektor prowadzący przygotowuje podsumowanie
pracy w każdej grupie z wyszczególnieniem zrealizowanych zagadnień, osiągnięć i potrzeb w
dalszym rozwoju językowym dzieci.

e.

Na zakończenie każdego semestru nauki Rodzice / Opiekunowie otrzymują na życzenie tj. po
przesłaniu zgłoszenia indywidualną opinię Lektora na temat rozwoju językowego dziecka,
interakcji z rówieśnikami w grupie i uczestnictwa w zajęciach.

f.

Po ukończeniu kursu każde dziecko otrzymuje Dyplom z wyszczególnieniem umiejętności,
które zdobyło.

8.

Kadra lektorska - przykładamy ogromną wagę do jakości realizowanych kursów dlatego też:
a.

zatrudniamy lektorów, którzy:

-

mają przygotowanie metodyczne jak również pedagogiczne

-

mogą wykazać się certyfikatem i/lub dyplomem potwierdzającym biegłą znajomość języka,
którego nauczają

-

potrafią nawiązać dobry kontakt z dziećmi oraz zaplanować i poprowadzić zajęcia zgodnie z
wymogami dydaktycznymi dla danej grupy wiekowej dzieci

-

przygotowują program zajęć gwarantujący różnorodność środków przekazu

b.

praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu (prowadzimy regularne
obserwacje zajęć)

9.

c.

prowadzimy szkolenia dydaktyczne dla lektorów

d.

organizujemy regularne spotkania z psychologiem dziecięcym dla lektorów.

Zgodnie z metodą pracy SELECT zajęcia prowadzone są przez różnych lektorów, aby zasymulować jak
najbardziej rzeczywisty kontekst używania języka obcego wobec jak największej ilości osób.

10. W przypadku nieobecności lektora prowadzącego dane zajęcia:
a.

Organizator wyznacza lektora zastępującego

b.

w sytuacjach nagłych zajęcia zostają odwołane i zostaje wyznaczony nowy termin
przeprowadzenia zajęć; nowy termin zajęć ustalany jest zawsze przez Organizatora w
porozumieniu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi dzieci zapisanych na zajęcia w danej
grupie.
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§3
Prawa i obowiązki słuchaczy
1.

W zajęciach językowych może uczestniczyć każde dziecko, którego Rodzic / Opiekun spełnia
wszystkie niżej wymienione warunki:

2.

a.

zapoznał się i zaakceptował ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH DLA DZIECI

b.

nie zalega z regulowaniem należności za zajęcia wobec Organizatora.

W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w
trakcie trwania kursu. Rodzic / Opiekun dziecka dokonuje opłaty proporcjonalnie pomniejszonej za
pozostałą część semestru.

3.

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm
zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

4.

Dziecko ma możliwość odrobienia zajęć, na których było nieobecne w innej grupie. Z uwagi na
zindywidualizowane programy i tempo pracy w każdej z grup Organizator wskazuje grupę i termin
odrobienia zajęć.

5.

Dzieci oraz Rodzice / Opiekunowie mają prawo do oceny przebiegu kursu oraz pracy lektora poprzez
wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.
§4
Koszt kursu i zasady płatności

1.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka zapisuje dziecko na zajęcia językowe SELECT każdorazowo na
semestr nauki tj. 30h dydaktycznych lub inną ustaloną przez obie strony ilość godzin.

2.

Koszt kursu określany jest przez Organizatora każdorazowo na dany semestr przed jego rozpoczęciem
(patrz pkt 1: 30 lub inna ilość godzin). Rodzic / Opiekun prawny dziecka informowany jest przez
Organizatora o koszcie semestru zajęć językowych przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka na
zajęcia.

3.

Organizator nie zmienia kosztu semestru zajęć w trakcie trwania semestru nauki; podana Rodzicom /
Opiekunom prawnym dzieci opłata pozostaje niezmieniona przez cały semestr zajęć językowych.

4.

Rodzic / Opiekun dziecka kontynuującego zajęcia, który do 31.07 przed startem kolejnej edycji kursów
wpłaci zadatek w kwocie 100zł a konto kontynuacji danego dziecka uzyskuje gwarancję miejsca w
grupie oraz niezmienionej ceny w I semestrze ww edycji kursów dla tego dziecka, którego zadatek
dotyczy. Zadatek jest bezzwrotny. Szczegóły tej formy zniżki za zajęcia znajdują się w Regulaminie
przyznawania zniżek i rabatów . Promocja nie łączy się z innymi zniżkami. Promocja łączy się z
Bonusem Polecam SELECT.

5.

Cena semestru obejmuje komplet kosztów, w tym wszystkie materiały dydaktyczne do zajęć.

6.

Opłata może być dokonywana jednorazowo na początku semestru lub w rozbiciu na dwie raty.
Doliczana jest wówczas opłata administracyjna w wysokości 30 zł/ semestr:
I rata płatna przed pierwszymi zajęciami
II rata płatna po miesiącu od rozpoczęcia zajęć.
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7.

W przypadku indywidualnego harmonogramu wpłat (innego niż ww.) doliczana jest opłata
administracyjna w wysokości 50 zł/ semestr.

8.

W przypadku nieuregulowania przez Rodzica / Opiekuna płatności za kurs, dziecko nie może
uczestniczyć w zajęciach a SELECT przysługuje prawo do obciążenia Rodzica / Opiekuna ustawowymi
odsetkami za zwłokę.

9.

Opłaty za zajęcia grupowe, na których dziecko było nieobecne również z uwagi na obowiązkową
kwarantannę nie podlegają zwrotowi. Dziecko może odrobić zajęcia stacjonarnie z inna grupą
wskazaną przez SELECT w dogodnym dla niego terminie lub uczestniczyć w zajęciach online ze swoją
grupą (zajęcia w formie hybrydowej). Forma i termin realizacji zajęć ustalana jest zawsze w
porozumieniu z Rodzicem/ Opiekunem prawnym dziecka.

10. Rodzic / Opiekun prawny dziecka ma prawo do rezygnacji z usługi tj. udziału dziecka w kursie w ciągu
14 dni od dokonania wpłaty całości lub I części należności za zajęcia w danym semestrze nauki.
11. Informacja o rabatach oferowanych przez Organizatora na zajęcia językowe dla dzieci w danym roku
szkolnym dostępna jest w Regulaminie przyznawania zniżek i rabatów, na stronie internetowej
www.select4kids.pl oraz w biurze SELECT.
12. Dokonanie płatności za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad organizacji i
realizacji zajęć językowych SELECT dla dzieci zdefiniowanych w dokumencie: ZASADY UCZESTNICTWA
W KURSACH JĘZYKOWYCH DLA DZIECI organizowanych przez Select Training Solutions s.c.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ZASADAMI UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH DLA
DZIECI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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