Regulamin kursów językowych w szkole organizowanych
przez EdWings School w roku szkolnym 2019/2020
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§1
Postanowienia ogólne
Zajęcia z języka obcego kierowane są do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
Zajęcia realizowane są na terenie szkoły/przedszkola .
Plan zajęć językowych dostosowany jest do szkolnego planu lekcji (zajęcia planowane są bezpośrednio po/lub
przed lekcjami). W przypadku braku sal lub konieczności łączenia uczniów różnych klas mogą pojawić się
„okienka”, kiedy Dzieci muszą poczekać na zajęcia.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia zajęć w danej grupie jest uzyskanie odpowiedniej liczebności grupy oraz
dostępność sal na terenie szkoły/przedszkola.
Zajęcia rozpoczynają się niezwłocznie po ustabilizowaniu szkolnego planu lekcji, na podstawie którego tworzony
jest plan zajęć EdWings School
EdWings School będzie prowadził kurs języka angielskiego na terenie szkoły, organizowany w okresie wrzesień
/październik 2019 – czerwiec 2020 (dwie godziny w tygodniu). Dokładna ilość zajęć zależy od uwarunkowań
czasowych w danej szkole. Pierwsze zajęcia rozpoczną się po ustabilizowaniu planu zajęć szkolnych. Rodzic
deklaruje udział swojego dziecka w całym kursie. Niezrealizowanie planowanych zajęć nie wpływa na odpłatność
za jednostkowe zajęcia.
§2
Grupa kursowa, zasady organizacji
Standardowe zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po 45 minut każde (chyba, że Rodzice ustalą inaczej).
Możliwe są inne rozwiązania (raz w tygodniu - 1,5 godziny; 3,4 razy w tygodniu).
Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Jeżeli w jednej klasie nie ma wystarczającej ilości chętnych
Dzieci, to lektor w pierwszej kolejności może połączyć klasy w ramach tego samego rocznika. Ostatecznym,
dopuszczalnym rozwiązaniem jest łączenie sąsiadujących roczników np. klasa 1 i 2, klasa 2 i 3, klasa 4 i 5.
Zajęcia odbywają się w niewielkich 8-10 osobowych grupach (standardowe rozwiązanie). Możemy również
uruchomić mniejsze grupy (za zgodą Rodziców) – w tym przypadku rośnie cena jednostkowa zajęć zgodnie
z polityką cenową firmy.
W szkołach podstawowych prowadzimy zajęcia już od klasy zerowej.
Pierwsze tydzień zajęć jest tygodniem próbnym, płatnym, ale można po nim zrezygnować z zajęć. Rezygnacja
musi być złożona w wersji pisemnej lub elektronicznej poprzez platformę lub BOK, na adres:bok@edwings.pl.
Rezygnacja po okresie próbnym wiąże się już z koniecznością wypowiedzenia umowy.

§3
Cena i opłaty za kurs
1. Koszt zajęć wynosi 22 zł brutto za godzinę dla indywidualnego Klienta (przy standardowej liczebności grupy i
standardowych warunkach). Przy mniejszej liczebności grupy, mogą zostać zaproponowane inne rozwiązania
cenowe.
2. Przy powyższych założeniach : miesięczny ryczałtowy koszt zajęć wynosi 154 zł brutto. Miesięczny ryczałtowy
koszt jest stały, niezależnie od tego ile zajęć zostanie zrealizowanych w danym miesiącu. Planowana średnia ilość
zajęć oscyluje wokół 7 zajęć. W roku szkolnym będą miesiące w których wypadnie mniej niż 7 zajęć, ale też
zdarzą się miesiące, gdzie tych zajęć będzie powyżej 7 .

3. W ostatnim miesiącu pracy (w czerwcu) nastąpi wyrównanie opłaty w zależności od ogólnej ilości
przepracowanych godzin.
4. EdWings School informuje Rodziców po pierwszym semestrze o aktualnym rozliczeniu godzin. W czerwcu
Rodzice otrzymują końcowe rozliczenie.
5. Rodzic nie może samodzielnie korygować, naliczać wysokości opłat miesięcznych bez zgody EdWings School.
6. Zapłaty należy dokonać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca (z góry). W przypadku braku wpłaty
w ustalonym terminie, EdWings School podejmuje kroki związane z procedurą ściągania należności (SMS
przypominający, telefon do rodzica, monit). W przypadku uruchomienia tych procedur, do kolejnej opłaty zostaną
automatycznie doliczone koszty monitu oraz ustawowe odsetki za zwłokę.
7. W przypadku braku zapłaty Rodzica za zajęcia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, Dziecko zostaje
zawieszone w prawach uczestnika kursu, tzn. nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, aż do czasu
uregulowania zaległości finansowych wraz z odsetkami.
8. W pierwszym miesiącu nauki: jeśli zajęcia rozpoczną się w 1 lub 2 tygodniu – obowiązuje płatność standardowa
154 zł; jeśli rozpoczniemy w 3 lub 4 tygodniu – opłata ryczałtowa wynosi 88zł.
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§3
Podręczniki
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręczników. Są to ogólnie dostępne podręczniki renomowanego
wydawnictwa językowego, rekomendowane przez metodyka.
Przy doborze podręcznika kierujemy się zasadą, żeby był to podręcznik inny, niż używany przez dzieci w szkole.
Podręcznik jest płatny dodatkowo. Średni koszt zestawu (podręcznik + ćwiczenia) oscyluje w granicach 110 zł.
Cena podręcznika jest ceną hurtową, konkurencyjną na rynku wydawnictw. EdWings School nie pobiera marży za
dostarczone podręczniki. Jeśli Rodzice uznają inaczej mogą zakupić podręczniki na wolnym rynku. W takim
przypadku koszty logistyki spoczywają na Rodzicach.
W pierwszym miesiącu nauki opłaty powiększone są o koszt podręcznika. Sprzedaż będzie prowadziła firma
zewnętrzna. Dostarczenie podręczników będzie realizowane po wpłacie pełnej kwoty przez Rodzica,
z uwzględnieniem terminów niezbędnych na działania logistyczne. Rodzic nie ponosi wówczas kosztów
związanych z wysyłką podręczników.

§4
Promocje na kursach
1. W roku szkolnym 2019/2020 EdWings School proponuje następujące promocje:
a) osoby, które zapłacą za roczny kurs z góry otrzymają 5% rabatu za cały kurs,
b) przy zapisaniu na zajęcia więcej niż jednego Dziecka, Rodzic otrzymuje 5% rabatu rodzinnego.
2. EdWings School może wprowadzić inne, czasowe promocje związane z uczestnictwem w kursach. Ich regulamin
będzie za każdym razem podany w odrębnej informacji.
§5
Nieobecność na zajęciach
1. W przypadku choroby Dziecka lub absencji na zajęciach z innych, niezależnych od EdWings School przyczyn,
nie stosuje się upustów cenowych /odpisów, odliczeń.
2. W przypadku odwołania zajęć z winy EdWings School, w pierwszej kolejności będzie podejmowana próba
odrobienia zajęć w terminie skonsultowanym wcześniej z Rodzicami. Jeżeli odrobienie zajęć nie będzie możliwe,
to ostatnia opłata w roku szkolnym (najczęściej za czerwiec) będzie proporcjonalnie zmniejszona.
§6
Metodyka, lektorzy
1. Zajęcia oparte są na podstawie programowej, która jest rozszerzana przez naszych lektorów. Przede wszystkim
dbamy o wzbogacenie słownictwa. Na zajęciach istnieje również możliwość (przy wyraźnej sugestii Rodziców)
przygotowywania Dzieci do ważnych sprawdzianów z języka obcego.

2. W młodszych grupach zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych gier i zabaw, których udział w czasie
lekcji wraz z wiekiem Dzieci maleje. Dobór interaktywnych gier i zabaw nie jest przypadkowy i ma on przede
wszystkim na celu skuteczność nauczania.
3. Lektorzy są wyselekcjonowani w ramach kilkuetapowej rekrutacji. We wszystkich przypadkach są to osoby z
udokumentowaną znajomością języka oraz predyspozycjami do pracy z dziećmi.
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§7
Postanowienia końcowe
Umowa jest podpisywana przez Rodzica na cały rok szkolny – do 30.06.2020
Istnieje możliwość rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego, bez ponoszenia kosztów całego rocznego kursu.
Umowę można rozwiązać zawsze na koniec danego miesiąca nauki, składając pisemne lub mailowe podanie o
rozwiązanie umowy. Termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i biegnie od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dacie doręczenia rezygnacji (wypowiedzenia), a kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
W przypadku osób, które zapłaciły za cały rok z góry, zostanie dokonany zwrot opłaty za miesiące objęte
rezygnacją.
Rodzic w sprawach kursu powinien kontaktować się z opiekunem regionu - Dyrektorem Regionalnym lub
lektorem.
W przypadku kiedy problem wybiega poza kompetencje opiekuna regionu, stały kontakt Rodzica z firmą
zapewnia Biuro Obsługi Klienta.

