Regulamin zajęć dodatkowych
1. Na zajęcia dodatkowe Rodzice zapisują Uczniów poprzez formularz zapisów w wersji online. Należy
zaznaczyć wybrane pozycje i wysłać formularz. Wypełniony formularz przejdzie weryfikację w ciągu
doby od wypełnienia.
2. Pierwsze zapisy odbywają się do 9 września włącznie. Zajęcia ruszają 10 września od 14.45. Między
9 a 26 września istnieje możliwość dokonywania zmian w grafiku zajęć na wrzesień, ze względu na
to, że uczniowie dopiero wybierają zajęcia. W tym celu należy wypełnić jeszcze raz cały formularz.
3. Do 26 dnia każdego miesiąca będzie możliwe wprowadzanie zmian w zapisach Ucznia na następny
miesiąc. W tym celu należy przesłać email do sekretariatu z prośbą zmiany zapisu. Po 26 dniu
każdego miesiąca nie ma możliwości zmiany grafiku zajęć Ucznia na następny miesiąc.
4. Odwołanie zajęć zdarza się sporadycznie, informujemy o tym przez elektroniczny dziennik Librus
lub mailem i nie liczymy tych zajęć w płatności.
5. Zajęcia mają określoną liczbę uczestników. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników na
wybrane zajęcia liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy zgłoszenia większej ilości
uczestników na wybrane zajęcia spowodują stworzenie dodatkowego terminu zajęć, uczniowie
mogą być podzieleni wg innych kryteriów niż kolejność zgłoszenia, np. wiek lub zapisy na inne
zajęcia.
6. Rachunki za zajęcia dodatkowe wystawiane są miesięcznie, razem z pozostałymi opłatami za szkołę.
Rachunki za dany miesiąc wystawiane są za faktycznie w danym miesiącu odbyte zajęcia przez grupę
(nieobecność dziecka nie zwalnia w danym miesiącu z opłaty). Wyjątkowo we wrześniu
uczestnictwo w zajęciach zliczane będzie indywidualnie z uwzględnieniem wprowadzanych przez
Państwa bieżących zmian.
7. Poniżej znajduje się tabela opłat za zajęcia płatne. Pozostałe zajęcia mieszczą się w opłatach za
szkołę.

Cennik zajęć płatnych
Zajęcia

Cena za jedne zajęcia

Uwagi

Nauka pływania - Basen
Zajęcia sportowe w Klubie
Grafit
Judo
Korektywa
Zajęcia sportowe
na Hali Sportowej
Taniec nowoczesny

30 zł

max. 15 miejsc/tor (2 tory)

20 zł
miesięczna składka 30 zł
15 zł

grupa do 14 osób
grupa do 14 osób

10 zł
15 zł

Jęz. hiszpański
Jęz. niemiecki
Jęz. chiński
Jęz. angielski z Native
Speakerem

20 zł (+ podręcznik)
15 zł (+ podręcznik)
15 zł (+ podręcznik)

grupa od 7 od 10 osób
grupa od 7 do 14 osób
grupa od 7 do 14 osób

20 zł

grupa do 12 osób

Ceramika
Młody Odkrywca
Kulinarne
Robotyka kl. 1
Robotyka kl. 2-8

25 zł
26 zł
15 zł
25 zł
35 zł

grupa do 14 osób
grupa do 15 osób
grupa do 15 osób
grupa do 12 osób
grupa do 12 osób

