Regulamin Szkoły Językowej Homeschool (z dn. 11 sierpnia 2016)
1. Informacje ogólne
1.1 Szkoła Językowa Homeschool w Białymstoku, zwana dalej Szkołą, prowadzona przez Homeschool Kuczyńscy spółka jawna jest placówką edukacyjną, działającą
od 1 września 2002r.
1.2 Priorytetem Szkoły jest wysoka jakość nauczania.
1.3 Aktualny regulamin Szkoły jest zawsze dostępny na stronie internetowej Szkoły: www.homeschool.pl . Otrzymuje go również każdy Student przy zapisie na kurs.
1.4 Niniejszy regulamin obowiązuje od 11 sierpnia 2016.
2. Nauczanie
2.1 Szkoła nie wykorzystuje w nauczaniu jednej metody dydaktycznej – korzysta z wielu nowoczesnych oraz sprawdzonych teorii i metod. Dzieci w wieku 2-7 lat
uczęszczające do Szkoły są prowadzone najnowocześniejszą obecnie na rynku polskim metodą Teddy Eddie (www.teddyeddie.pl).
2.2 Szkoła realizuje program kursu zgodnie z ustalonym sylabusem.
2.3 Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce.
2.4 Niektóre grupy kursowe są prowadzone bez przewodniego podręcznika lecz w oparciu o różne podręczniki i książki oraz liczne materiały dydaktyczne (w tym
autorskie skrypty nauczycieli).
2.5 Szkoła wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych.
2.6 Szkoła udostępnia wszelkie (poza podręcznikiem kursowym) pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć (np. kserokopie, słowniki, readersy).
2.7 Szkoła udostępnia dodatkowe materiały ćwiczeniowe na życzenie Klienta.
2.8 Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od lat dwóch, młodzieży i dorosłych.
2.9 Szkoła organizuje kursy językowe grupowe oraz indywidualne.
2.10 Zajęcia prowadzone są w salach przystosowanych do nauki i odpowiednio wyposażonych (krzesła, tablice, sprzęt RTV).
2.11 Kursy dla młodzieży i dorosłych (13+) odbywają się na poziomach nauczania utworzonych w oparciu o ramowy opis kompetencji językowej wg Rady Europy (The
Common European Framework of Reference - CEFR).
2.12 Przydział do grup kursowych następuje na podstawie pisemnego testu gramatyczno-leksykalnego (od 13 lat) oraz rozmowy z metodykiem. Wyjątek stanowią grupy
na poziomie początkującym.
2.13 Szkoła organizuje grupy o liczebności maksymalnej określonej w ofercie szkoły na dany rok szkolny (dodatkowa osoba w grupie dopuszczalna jest w

wyjątkowych uzasadnionych przypadkach).
2.14 Szkoła umożliwia Studentom z grup Future (SP i GP) udział w dodatkowych lekcjach “Help Desk”, mających na celu uzupełnienie ewentualnych braków w nauce.
2.15 Podczas 90 minutowych zajęć z dziećmi nauczyciel ma prawo zrobić kilkuminutową przerwę po pierwszej godzinie zajęć.
2.16 Na koniec każdego semestru, poza grupami przedszkolnymi, podczas zajęć odbywają się indywidualne spotkania nauczyciela ze Studentami (z
Rodzicami/Opiekunami).
2.17 Na zakończenie roku szkolnego każdy Student, który napisał test końcowy (poza kursami konwersacyjnymi i zajęciami indywidualnymi) i którego frekwencja
obecności na zajęciach wynosi co najmniej 60% otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
2.18 Szkoła nagradza kursantów za wzorową frekwencję upominkiem językowym (maksymalnie 1 nieobecność w ciągu roku).
2.19 Szkoła umożliwia swoim Studentom bezpłatny dostęp do biblioteki anglojęzycznej.
2.20 Każdy Student lub rodzic ma możliwość wglądu w program nauczania dla danego kursu (sylabus) oraz w dziennik grupy online.
2.21 Zespół metodyczny Szkoły nadzoruje zajęcia pod kątem merytorycznym. Studenci mają możliwość kontaktu z metodykiem po uprzednim umówieniu się w Biurze
Obsługi Studenta (BOS).
2.22 Szkoła rości sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osoby, która podczas wcześniejszego kursu celowo opuszczała liczne zajęcia, nie przykładała się do nauki,
źle się odnosiła do nauczyciela, bądź też zachowywała się nagannie na terenie Szkoły.
2.23 Szkoła rości sobie prawo do usunięcia z listy kursantów osoby, która celowo opuszcza liczne zajęcia, nie przykłada się do nauki, źle się odnosi do nauczyciela, bądź
też zachowuje się nagannie na terenie Szkoły.
2.24 Szkoła rozpatruje skargi i zażalenia dotyczące metodycznych aspektów nauki w Homeschool oraz funkcjonowania szkoły po ich zgłoszeniu w BOS.
3. Nauczyciele
3.1 Wszyscy nauczyciele Homeschool posiadają pełne kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języka obcego.
3.2 W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji nauczyciela uniemożliwiającej mu przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa
nauczyciela prowadzącego przez innego nauczyciela.
3.3 Nauczyciele Homeschool uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Szkołę oraz zewnętrzynych.
3.4 Grupy prowadzone metodą Teddy Eddie uczą jedynie nauczyciele przygotowani do tego specjalnym kursem metodycznym.
4. Rodzice/Opiekunowie
4.1 Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika kursu do momentu rozpoczęcia zajęć i od chwili końca zajęć (zgodnie z
rozkładem kursu ustalonym przez Szkołę dla dziecka), nawet w wypadku gdy dziecko przebywa na terenie Szkoły.
4.2 Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do czynnego udziału w procesie edukacji językowej dziecka-studenta poprzez utrzymywanie kontaktu ze Szkołą i
nauczycielem oraz uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami organizowanymi przez Szkołę.
5. Organizacja roku szkolnego
5.1 Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry.
5.2 Semestr I (zimowy) trwa od 1 października do ferii zimowych wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla województwa podlaskiego.
5.3 Semestr II (letni) trwa od końca ferii zimowych do maja/czerwca (dokładna data zależy od grupy).
5.4 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w trakcie roku szkolnego w Homeschool są zamieszczone na stronie internetowej Szkoły www.homeschool.pl oraz w umowie na
kurs językowy zawieranej ze Studentem/Rodzicem/Opiekunem.
5.5 Szkoła dopuszcza możliwość zmiany planu zajęć w grupie oraz nauczyciela w trakcie roku szkolnego.
5.6 Każde zajęcia kursowe odwołane przez Szkołę są odpracowywane.
5.7 Pod koniec roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają w grupach podczas zajęć test pisemny i ustny (poza grupami dla małych dzieci) oraz rozmowy indywidualne
na temat postępów (połączone z rozdaniem świadectw) ze Studentami lub Rodzicami/Opiekunami.
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