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A tanév 2021. szeptember 6.-tól 2022. június 10.-ig tart.
Téli szünet lesz, viszont őszi és tavaszi szünet nálunk nincs!
Az a tanuló, aki a tanévünk alatt folyamatosan hallgatónk, részesül majd az iskola egyéb, nem
a tanuláshoz kapcsolódó juttatásaiban. (pl. karácsonyi és év végi ajándékok, emléklap,
értékelő). Ez természetesen arra is vonatkozik, aki év közben csatlakozik hozzánk. Aki
bármelyik hónapot nem betegségből kifolyólag kihagyja, az a gyermek ezekben nem részesül.
Év közben tanulóinknak közösségi rendezvényeket is tartunk, melyre mindenkor szeretettel
várjuk őket. Ilyen rendezvényünk a Halloween Party, a Karácsonyi ünnepség és a Farsang.
Adott hónapon belül az első két óra hiányzása nem kerül jóváírásra, a harmadik óra
hiányzástól van jóváírás a következő hónap tandíjából.
Az év közben pótórákat fogunk tartani szombat délelőtti vagy délutáni időpontokban a
hiányzások mértékétől függően. Ezeket az órákat térítésmentesen azok is látogathatják, akik
nem hiányoztak. A pótórák rendjét két héttel előtte a faliújságon kifüggesztve, és zárt
Facebook csoportunkon fogjuk jelezni.
A nyelviskolát a közösség védelme érdekében csak egészséges gyermek látogathatja.
A tandíjat minden hónap első vagy második óráján kell rendezni az adott hónapra előre.
Amennyiben rendszeresen más időpontra van ehhez szüksége a szülőnek, azt kérjük, velünk
előre egyeztesse. Ha a fizetés a második órán sem történik meg, emlékeztetőt küldünk a
szülőnek, és a tandíj rendezéséig a tanfolyamot a növendék nem látogathatja. Lehetőség van
átutalással is rendezni a tandíjat, ennek igényét előre kérjük jelezni.
A házi feladat elvégzése a tanuló előmenetelét segíti elő, ezért elengedhetetlen annak
elkészítése. Ez az iskolás csoportjainkra vonatkozik. Házi feladatot csak az írni-olvasni tudó
csoportjaink kapnak. Amelyik tanulónknak két egymást követő alkalommal nincs kész a házi
feladata, a szülőt e-mailben értesítjük. Minden el nem készített, vagy hiányos házi feladatért
200 Ft büntetést számítunk fel, melyet a következő tandíjjal együtt kell befizetni.
Amennyiben rendszeresen nem készít házi feladatot a gyermek, úgy várhatóan a csoporttól le
fog maradni, és elvárható fejlődését nem tudjuk garantálni.
A szülő/gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekéről év közben általunk készített kép-, és
hangfelvételeket a nyelviskolai életünk és sikereink bemutatásához, nyelviskolánk
reklámozásához a különböző médiafelületeinken (pl. weboldal, közösségi oldalak)
felhasználhassuk.

Maglód, 2021. augusztus 24.
A tájékoztatót elolvastam, és annak tartalmát maradéktalanul elfogadom.

Gyermek(ek) neve (nyomtatott):
Szülő/gondviselő neve (nyomtatott):

__________________________
Szülő/gondviselő aláírása

