
 

Regulamin uczestnictwa w kursie  LEADER SCHOOL 

Sposób zapisu na kurs: telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły Leader School  
 Jeśli odpowiada zaproponowana grupa, sekretariat przekazuje Słuchaczowi informacje kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia 

 
Regulamin Szkoły Leader School obowiązujący od dnia 1 września 2022r. 

 
Rozdział I  

Zasady ogólne 
§ 1 Przedmiot regulaminu 

 

1. Szkoła Leader School, zwana dalej Szkołą, prowadzona jest przez Barbarę Wolicką, działająca od 1 lutego 2018 roku (jest to 
kontynuacja działalności istniejącej już wcześniej szkoły Leader School). 

2. Szkoła znajduje się w Gnieźnie, przy ul. Warszawskiej 30/3, natomiast siedziba firmy w Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 10a. 

3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych. 

 
§ 2 Definicje 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
Słuchacz - osoba będąca uczniem szkoły 
Rabat - upust oferowany Słuchaczowi przez firmę LS przy opłacie za kurs 
Lektor - nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć 
Umowa - umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana z każdym nowym Słuchaczem. 

  

                                 Rozdział II 
           Zasady uczestnictwa w zajęciach 

          § 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach  

1. Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione 
warunki: 

a) podpisał Umowę z firmą Leader School, 

b) nie zalega z regulowaniem należności wobec firmy leader School, 

c) stosuje się do zasad Regulaminu. O wszelkich zmianach decyduje Szkoła Leader School. 
 

 
§ 2 Prawa i obowiązki Słuchaczy firmy Leader School  

1. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych lub stopnia opanowania języka. 

2. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż poczatkujący zobowiązany jest do testu 
ustnego lub pisemnego, na podstawie którego Lektorzy oceniają stopień opanowania języka i proponują uczestnictwo w 
odpowiedniej grupie językowej. 

3. Każdy Słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno- leksykalnych na podstawie - opracowanego 
podczas zajęć - materiału. 

4. Rodzice/opiekunowie Słuchaczy w wieku szkolnym, będą otrzymywać pisemną ocenę postępów w nauczaniu swoich dzieci 
każdorazowo po zakończonym roku szkolnym. 

5. Rodzice/opiekunowie Słuchaczy w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać telefoniczną informację od Lektora o postępach 
w nauczaniu swoich dzieci, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

6. Wszelkie informacje na temat postępów w nauce Rodzice/opiekunowie będą mogli obserwować w e-dzienniku udostępnionym 
przez Szkołę Leader School. 

7. W przypadku częstszej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach słuchaczy w wieku niepełnoletnim Szkoła Leader School 
zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów Słuchacza. 

8. Każdy Słuchacz Leader School ma prawo do wypełnienia anonimowej ankiety  oceniającej sposób przygotowania i prowadzenia 
zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły. 

9. W przypadku zajęć indywidualnych zajęcia odwołane z przyczyn Uczestnika w czasie krótszym niż 24h przed datą kolejnych 
zajęć, uznaję się za odbyte a Uczestnik zostanie obciążony kosztami nieodwołanych jednostek. 

10. W przypadku zajęć indywidualnych zajęcia odwołane z przyczyn Uczestnika na 24h przed datą kolejnych zajęć uznaje się za nie 
odbyte, a Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami odwołanej jednostki, Kwota zapłacona z góry przechodzi na kolejne 
jednostki. 

11. Zajęcia grupowe nie podlegają odwołaniu, natomiast istnieje możliwość ich odrobienia w innej grupie, zgodnej z poziomem, o ile taka 
grupa istnieje. Ilość zajęć w miesiącu nie wpływa na ich cenę, bowiem ta, jest taka sama co miesiąc. 

12. W szczególnych sytuacjach  zajęcia  mogą  zostać  odwołane  w  trybie  natychmiastowym.  W takim przypadku pojawi  się  
odpowiednia  informacja  na  drzwiach  do  sali  językowej, lub zostanie wysłana odpowiednia wiadomość tekstowa sms.  W 



pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje i informuje Lektor w porozumieniu  z sekretariatem szkoły  przynajmniej  
na jeden dzień przed  zaplanowanym terminem zajęć.  W obu ww. przypadkach sekretariat szkoły powinien podać nowy 
obowiązujący termin zajęć odpowiadający przynajmniej 60 % Słuchaczy w danej grupie. 

13. Maksymalna liczba Słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 10 osób, a minimalna 5 osób. Są to warunki niezbędne do 
utworzenia, bądź kontynuowania zajęć w danej  grupie.  W przypadku większej grupy zainteresowanych tym samym 
programem i poziomem zajęć firma Leader School w miarę możliwości utworzy kolejną grupę, natomiast w przypadku mniejszej 
liczby zainteresowanych nauką w tej samej grupie językowej firma Leader School zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy 
ze skutkiem natychmiastowym, chyba że w takim przypadku Słuchacze przyjmą inne warunki zaproponowane przez firmę, np. 
zaakceptują warunki grupy V.I.P. 

14. Zabrania się osobom, które nie są Słuchaczami firmy Leader School uczestnictwa w zajęciach językowych. W szczególnych 
sytuacjach należy się zwrócić z prośbą do Szkoły oraz uczestników zajęć o wyrażenie takiej zgody. 

15. Palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu w pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie całego budynku jest surowo 
zabronione. 

16. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny 
sposób jest niedozwolone pod groźbą opuszczenia sali. 

17. Uprasza się Słuchaczy o punktualne przychodzenie na zajęcia. 
 

 
Rozdział III 

                     Opłaty za zajęcia oraz materiały do zajęć 
                   § 1 Sposoby płatności 

 
1. Opłata za zajęcia jest pobierana z góry do 10-go każdego miesiąca. Forma płatności: gotówka, przelew. 

 
§ 2 Rabaty 

1. Firma Leader School udziela stałym i nowym Słuchaczom następujących rabatów: 

a)  za jednorazową wpłatę ceny kursu grupowego za rok z góry - słuchacz otrzymuje 10% rabatu (obowiązuje tylko do 10go 

września każdego roku). 
b)  za polecenie 1 osoby która podpiszę umowę z Leader School - 50% wartości kursu miesięcznego (następujący po miesiącu, w 

którym osoba ta dokonała pierwszej wpłaty) 

2. Leader School może wprowadzić okresowe, nowe rabaty. Zastrzega sobie również prawo do zmian w systemie udzielania 
rabatów, jednakże tylko przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. 

3. Ilość i wartość rabatów nie łączy się ze sobą, to słuchacz wybiera jeden z dostępnych/otrzymanych rabatów. 
 

§ 3 Stypendia 
1.  Stypendia nie są wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być zrealizowane w inny sposób.  
2.  Wartość Stypendium określa ilość zajęć, które można odbyć nie ponosząc kosztów.  
3.  Stypendium podlega realizacji TYLKO po podpisaniu umowy z Leader School a jego wartość pomniejsza końcowe raty płatności za kurs 
językowy, wynikający z umowy. 
4.  Stypendium NIE może być wykorzystane samoistnie, bez podpisania umowy.  
5. Stypendium może być wykorzystane TYLKO przez ucznia wskazanego na Stypendium. Nie może być odstępowane osobom trzecim. 

 
§ 4 Podręczniki kursowe 

1. Za pośrednictwem firmy Leader School Słuchacz obligatoryjnie MUSI zakupić podręcznik, przed zamówieniem należy uiścić 
opłatę za książkę. Kopiowanie materiałów dydaktycznych jest ZABRONIONE pod groźbą usunięcia ze Szkoły. 

 
Rozdział IV 

                    Postanowienia końcowe 
                   § 1 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie 

1. Słuchaczowi przysługuje rezygnacja w kursie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz po uprzednim 
uregulowaniu zobowiązań. 

2. Na życzenie Słuchacza firma Leader School wystawia świadectwo uczestnictwa w zajęciach. 

3. Słuchacz firmy Leader School może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 
§ 2 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.


