REGULAMIN INSTYTUTU CERVANTESA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W KATOWICACH
Kursant zobowiązuje się do:
 regularnego uczęszczania na zajęcia,
 sumiennego przygotowania się do zajęć,
 aktywnej pracy na zajęciach,
 przynoszenia na zajęcia książki, ćwiczeń i zeszytu.

1.

2.

Rozkład zajęć językowych jest ustalany i przekazywany osobom zakwalifikowanym na kurs do dnia 16
września 2016r.

3.

Zestaw Startowy (materiały kursowe) zostają przekazane kursantom na pierwszych zajęciach językowych.

4.

Zajęcia trwają od 19 września 2016r do 1 czerwca 2016r.

5.

Harmonogram zajęć obejmuje zajęcia ze słownictwa, gramatyki, a przede wszystkim czterech umiejętności
językowych (mówienia, słuchania, pisania i czytania).

6.

Opiekun prawny zobowiązuje się:
 na bieżąco sprawdzać dane dotyczące zajęć (obecności, oceny, tematy, zadania domowe i projekty,
ewentualne zmiany w organizacji kursu) za pomocą e-dziennika,
 zadbać o to by kursant nadrabiał ewentualne zaległości.

7.

Po każdym omówionym dziale jest przeprowadzany test sprawdzający umiejętności kursantów z materiału
w nim zawartego. Testy niezaliczone na ocenę pozytywną należy nadrobić w terminie do 14 dni. Po tym
czasie wystawiana jest ocena 0.

8.

Średnia wszystkich uzyskanych na kursie ocen znajduje się na świadectwie ukończenia kursu.

9.

Na zajęciach bez uzasadnionej przyczyny nie wolno spożywać żywności.

10.

Szkoła Podstawowa nr 12 ani firma Języki Katowice oferująca zajęcia z języka hiszpańskiego nie ponosi
odpowiedzialności za cenne przedmioty wnoszone na zajęcia lub pozostawione w sali lekcyjnej (w
szczególności: komórki, palm topy, laptopy, gry elektroniczne).

11.

Skreślenie z listy kursantów może nastąpić w przypadku niewłaściwego zachowania (niszczenia mienia,
notorycznego zakłócania pracy innych kursantów lub lektora, itp.), oraz braku postępów w nauce.

12.

Opiekun prawny kursanta przekazuje i w razie potrzeby aktualizuje dane kontaktowe wcześniej udostępnione
firmie Języki Katowice (imię, nazwisko, klasa kursanta; imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail opiekuna
prawnego).

W imieniu kursanta podpisuje rodzic / opiekun prawny
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: ____________________________________________________________
Katowice, dnia ______________________________________________________________________________

ZGODA NA UCZESTNICTWO
W ZAJĘCIACH INSTYTUTU CERVANTESA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W KATOWICACH

1.

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego syna / córki __________________________________________
w zajęciach Instytutu Cervantesa propagujących kulturę i język hiszpański.

2.

Przyjmuję do wiadomości, że na zakończenie zajęć o kulturze Hiszpanii w klasie 4 jest przeprowadzany test
kwalifikujący na kurs językowy oferowany w klasie 5.

3.

W celu zakwalifikowania się na kurs językowy w klasie 5 należy:
 zaliczyć pozytywnie test z wiedzy o kulturze Hiszpanii
 wpłacić do 17 czerwca 2016r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach 130zł za
Zestaw Startowy (materiały kursowe)
 podać aktualne dane kontaktowe:
o imię, nazwisko, klasa kursanta
o imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail opiekuna prawnego
 przestrzegać regulaminu Instytutu Cervantesa przy Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach

4.

W celu zakwalifikowania się na kurs językowy w klasie 6 należy:
 zaliczyć pozytywnie test kończący kurs języka hiszpańskiego w klasie 5
 podać aktualne dane kontaktowe:
o imię i nazwisko, klasa kursanta
o imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail opiekuna prawnego
 przestrzegać regulaminu Instytutu Cervantesa przy Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach
5. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach oraz organizator kursów języka hiszpańskiego Języki
Katowice zastrzegają sobie prawo do:
 kontaktowania się z opiekunami prawnymi w sprawach związanych z przeprowadzaniem w/w kursów,
a w szczególności:
o wyjaśnienia dłuższej lub nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach
o zapewnienia bezpieczeństwa
o w celu rozwiązywania problemów z nauką
o w sprawach organizacyjnych (w tym obsługa e-dziennika)
o w celu wystawienia faktury za Zestaw Startowy (materiały kursowe)
 podejmowania ostatecznych decyzji co do składu personalnego grupy.

W imieniu kursanta podpisuje rodzic / opiekun prawny
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: ____________________________________________________________
Katowice, dnia ______________________________________________________________________________

