Regulamin kursów

Niepublicznej placówki ksztaªcenia ustawicznego
EDUKARIS

Regulamin

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

Zabrania si¦ kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu przez inne podmioty
oraz wykorzystywania go w dziaªalno±ci innych podmiotów. EDUKARIS zastrzega do niego
prawa autorskie.
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Informacje ogólne o dokumencie

Gªównym dokumentem b¦d¡cym podstaw¡ prawn¡ dziaªania placówki jest jej statut. Statut
placówki EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia znajduje si¦ do wgl¡du w biurze placówki. Ponadto
statut placówki znajduje si¦ w Kuratorium O±wiaty w Warszawie i w Biurze Edukacji m.st.
Warszawy.
W statucie placówki znajduj¡ si¦ odwoªania do niniejszego Regulaminu kursów EDUKARIS,
w zakresie niektórych szczegóªowych kwestii zwi¡zanych z kursami jak: terminy i zasady dokonywania pªatno±ci, warunki rezygnacji z kursu i zmiany grup kursowych, odliczanie kosztów
i potr¡canie kosztów, zwroty za kurs. Oprócz tego, w Regulaminie kursów EDUKARIS przytacza si¦ niektóre zapisy ze Statutu takie jak: gwarancje placówki, zasady przyj¦¢ kursantów,
skre±lenie z listy sªuchaczy.
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Gwarancje placówki

1. Placówka prowadzi zaj¦cia edukacyjne dla zorganizowanych przedmiotowych grup kursowych. Zaj¦cia dla danej przedmiotowej grupy kursowej prowadzi wykªadowca w sali
dydaktycznej liceum.
2. Wszystkie kursy maturalne z poszczególnych przedmiotów mog¡ odbywa¢ si¦ w okresie
czasu zawartym pomi¦dzy pocz¡tkiem wrze±nia a ko«cem kwietnia (nast¦pnego roku). W
tym terminie odbywa si¦ dana edycja kursów maturalnych EDUKARIS.
3. Ogólne informacje dotycz¡ce danej edycji kursów maturalnych takie jak:
1) caªkowita liczba godzin zaj¦¢ przyporz¡dkowana poszczególnym kursom;
2) ceny poszczególnych kursów;
3) terminy rozpocz¦cia zaj¦¢ z poszczególnych kursów;
4) tygodniowy rozkªad pojedynczych bloków zaj¦¢ poszczególnych kursów i czas trwania
pojedynczego bloku zaj¦¢
okre±la i stanowi Dyrektor. Informacje te Dyrektor prezentuje na ocjalnej stronie internetowej o domenach: www.kursymaturalne.pl, www.edukaris.pl. Informacje te s¡ ustalane
dla danej edycji kursów - w kolejnych edycjach kursów mog¡ by¢ one inne.
4. Jedna godzina zaj¦¢ w placówce to godzina lekcyjna - 45 minut.
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5. Zaj¦cia mog¡ odbywa¢ si¦ w dni robocze tygodnia w godzinach popoªudniowych oraz w
soboty i niedziele, zgodnie z rozkªadem zaj¦¢ ustalonym przez Dyrektora.
6. Dyrektor zastrzega mo»liwo±¢ zmiany ustalonego wcze±niej terminu zaj¦¢.
7. Dyrektor gwarantuje takie elementy, które nie podlegaj¡ zmianie w trakcie odbywaj¡cej
si¦ edycji kursów maturalnych, jak:
1) liczb¦ godzin zaj¦¢ kursu maturalnego z danego przedmiotu;
2) cen¦ kursu maturalnego;
3) kwalikacje kadry pedagogicznej (wyksztaªcenie i do±wiadczenie);
4) realizowanie programu nauczania uwzgl¦dniaj¡cego tre±ci i umiej¦tno±ci, okre±lone w
aktualnych standardach wymaga« egzaminu maturalnego.
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Zasady przyjmowania kursantów

1. Wst¦pn¡ rezerwacj¦ miejsca w grupie kursowej dokonuje si¦ poprzez rejestracj¦ elektroniczn¡ na stronie internetowej lub telefoniczn¡ u pracownika biura, lub bezpo±rednio w
biurze.
2. Ostateczne miejsce w grupie zapewnia dokonanie pªatno±ci przed terminem pierwszych
zaj¦¢ tej grupy, w przypadku, gdy do danej grupy trwa jeszcze nabór.
3. W przypadku, gdy nabór do danej grupy zostanie zamkni¦ty przed terminem pierwszych
zaj¦¢, ostateczne miejsce w grupie zapewnia dokonanie pªatno±ci przed terminem zamkni¦cia grupy. W takim przypadku, placówka wysyªa odpowiednio wcze±niej zawiadomienie
do zarejestrowanych.
4. Osoby, które nie zapªac¡ w terminach, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, zostan¡ przeniesione na listy rezerwowe. W takim przypadku Dyrektor nie zapewnia miejsca w grupie/grupach.
5. W przypadku wolnych miejsc w grupach Dyrektor mo»e zezwoli¢ na warunkowe uczestnictwo w pierwszych zaj¦ciach osobom z list rezerwowych.
6. O kolejno±ci przyj¦cia do grupy decyduje termin pªatno±ci. W szczególno±ci nie ma znaczenia termin rejestracji wst¦pnej, w przypadku, gdy osoba pó¹niej zarejestrowana, nawet
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po rozpocz¦ciu pierwszych zaj¦¢ dokona wpªaty przed osob¡ z list rezerwowych - ma wtedy
pierwsze«stwo.
7. Kursant mo»e dopisa¢ si¦ do grupy kursowej, która ju» rozpocz¦ªa zaj¦cia po uprzedniej
konsultacji o istnieniu takiej mo»liwo±ci.
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Terminy i zasady dokonywania pªatno±ci

1. Gwarancj¡ uczestnictwa w kursach EDUKARIS, z uwzgl¦dnieniem 3. Zasady przyjmowania kursantów jest dokonanie pªatno±ci przed terminem rozpocz¦cia pierwszych zaj¦¢
dla danej grupy kursowej.
2. W sytuacji, gdy istniej¡ wolne miejsca w grupie, Dyrektor dopuszcza mo»liwo±¢ odbycia
pierwszych zaj¦¢ od rozpocz¦cia kursu warunkowo, zastrzegaj¡c termin wpªaty do drugich
zaj¦¢ od momentu rozpocz¦cia.
3. W przypadku dopisania si¦ do grupy w sytuacji, gdy s¡ to kolejne zaj¦cia od rozpocz¦cia
kursu, pªatno±¢ jest wymagalna do nast¦pnych z kolei zaj¦¢ od momentu zapisania si¦
kursanta.
4. W przypadku rat, terminy wniesienia opªat okre±lone zostan¡ w podpisanej przez kursanta
lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego indywidualnej umowie pªatno±ci ratalnej, przy
czym pierwsza rata jest wymagalna zgodnie z pkt 1 lub 2, lub 3.
5. W przypadku braku wniesienia opªaty w wymagalnych terminach Dyrektor skre±la kursanta z listy sªuchaczy lub przenosi go na listy rezerwowe.
6. Dyrektor mo»e ustali¢ dla danej edycji kursów ceny promocyjne i okre±li¢ na jakich zasadach obowi¡zuj¡.
7. Warunki promocji nie dotycz¡ pªatno±ci ratalnych.
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Warunki rezygnacji z kursu, zmiany grup

1. Rezygnacja z kursu jest mo»liwa najpó¹niej tylko przed terminem trzecich z kolei zaj¦¢ od
rozpocz¦cia. Rezygnacja powinna by¢ zªo»ona w formie pisemnej. Dyrektor obligatoryjnie
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przyjmuje tylko te podania o rezygnacje, które zostan¡ zªo»one przed terminem trzecich
zaj¦¢ z kolei. Data przyj¦cia podania o rezygnacj¦ musi by¢ dat¡ poprzedzaj¡c¡ dat¦
trzecich zaj¦¢. W przypadku zªo»enia podania w dniu trzecich z kolei zaj¦¢ od rozpocz¦cia,
musi si¦ to odby¢ przed rozpocz¦ciem tych zaj¦¢.
2. Przez okre±lenie trzecie zaj¦cia z kolei od rozpocz¦cia rozumie si¦ trzecie zaj¦cia, które
odb¦d¡ si¦ od rozpocz¦cia kursu. W szczególno±ci, w przypadku nieobecno±ci kursanta,
trzecie zaj¦cia z kolei od rozpocz¦cia nie oznaczaj¡ trzecich zaj¦¢, które odbyª kursant.
3. W przypadku rezygnacji zªo»onej w terminie okre±lonym w pkt 1 Dyrektor zwraca kwot¦
wpªacon¡ za kurs, pomniejszon¡ o koszt zaj¦¢, które si¦ odbyªy.
4. Po upªywie terminu okre±lonego w pkt 1 podania o rezygnacje z kursu nie b¦d¡ ju»
przyjmowane. W takich przypadkach zwrot wpªaconej kwoty nie jest mo»liwy.
5. Nieobecno±¢ na zaj¦ciach nie jest podstaw¡ do zmniejszenia opªaty za kurs, w tym do
zmniejszenia potr¡cenia za odbyte zaj¦cia.
6. W przypadku, gdy kursant zapisuje si¦ po dwóch zaj¦ciach, które ju» si¦ odbyªy, rezygnacja z kursu jest mo»liwa przed kolejnymi zaj¦ciami, które si¦ odb¦d¡, po zaj¦ciach, w
których kursant dokonaª rejestracji.
7. Zmiana grupy kursowej, w tym przedmiotu, jest mo»liwa po uprzedniej konsultacji w
zakresie wolnych miejsc. W przypadku wolnych miejsc nale»y zªo»y¢ stosowne podanie.
8. Po terminie okre±lonym w pkt 1, ewentualne ró»nice kosztów przy zmianie grupy lub
poziomu lub przedmiotu nie b¦d¡ zwracane.
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Odliczanie kosztów i potr¡canie kosztów, zwroty

1. W przypadku gdy kursant rezygnuje z zaj¦¢ przed trzecimi zaj¦ciami z kolei, nast¦puje
zwrot kwoty pomniejszonej o koszt odbytych zaj¦¢ (potr¡canie kosztów).
2. W przypadku, gdy kursant zapisuje si¦ na kurs po dwóch zaj¦ciach, które ju» si¦ odbyªy, wymagalna pªatno±¢ to cena kursu pomniejszona o koszt odbytych zaj¦¢ (odliczanie
kosztów).

7

Regulamin

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

3. Koszt odbytych zaj¦¢ to liczba odbytych godzin lekcyjnych zaj¦¢ razy cena pojedynczej
godziny zaj¦¢. Koszt pojedynczej godziny zaj¦¢ to iloraz ceny zaj¦¢ i caªkowitej liczby
godzin zaj¦¢ danego kursu.
4. W przypadku, gdy Dyrektor zmieni wcze±niej okre±lony termin zaj¦¢ dla danej grupy,
a kursant dokonaª pªatno±ci, kursant mo»e zrezygnowa¢ z kursu. W takim przypadku
zwracana jest sªuchaczowi wpªacona kwota pomniejszona o koszt odbytych zaj¦¢.
5. W przypadku, gdy grupa nie uzyska liczby 8 osób (które dokonaªy pªatno±ci), Dyrektor zastrzega mo»liwo±¢ rozwi¡zania grupy kursowej (nie jest to obligatoryjn¡ reguª¡). W takim
przypadku nast¦puje zwrot kursantowi wpªaconej kwoty, pomniejszonej o koszt odbytych
zaj¦¢ (pomniejszonej - je»eli zaj¦cia si¦ odbyªy). Je»eli grupa, przed jej rozwi¡zaniem, nie
rozpocz¦ªa zaj¦¢, Dyrektor zwraca caªo±¢ wpªaconej kwoty.
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Skre±lenie z listy sªuchaczy

1. Uczestnik kursu zostaje skre±lony z listy sªuchaczy, gdy zachodzi cho¢ jeden z poni»ej
wymienionych punktów:
1) Nie dotrzymaª terminów pªatno±ci okre±lonych przez Dyrektora, zgodnie z regulaminem placówki lub zgodnie z umow¡ indywidualn¡ dotycz¡c¡ pªatno±ci.
2) Nie stosuje si¦ do zapisów statutu placówki.
3) Ra»¡co narusza normy spoªeczne, porz¡dek oraz w gdy utrudnia prac¦ innym kursantom i wykªadowcy.
2. Decyzj¦ o skre±leniu z listy sªuchaczy podejmuje Dyrektor placówki. Od decyzji o skre±leniu sªuchacz ma prawo odwoªa¢ si¦ do Mazowieckiego Kuratora O±wiaty za po±rednictwem
Dyrektora w ci¡gu 14 dni.
3. Sªuchacz, który zostaª skre±lony z listy sªuchaczy nie otrzymuje zwrotu wpªaconej kwoty
ani jej cz¦±ci.
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Dodatkowe postanowienia

1. Wszelkie zmiany w regulaminie mog¡ by¢ wprowadzone za zgod¡ Dyrektora.
2. Regulamin zostaª zaktualizowany w dniu 20.08.2014 r.
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3. Regulamin jest dokumentem dost¦pnym publicznie na stronie internetowej placówki i
ponadto jest do wgl¡du w biurze placówki.
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