ZAŁĄCZNIK nr 1
REGULAMIN
KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

obowiązujący w Firmie Edukacyjno-Wydawniczej Elitmat od maja 2021 r.
Rozdział I – Postanowienia ogólne
1. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat prowadzi kursy przygotowawcze z różnych przedmiotów
m.in. do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminu dla
ósmoklasistów oraz kursy z matematyki dla uczniów klas 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej.
2. Program kursów opiera się na ramach programowych z poszczególnych przedmiotów.
3. Każdy kurs składa się z godzin lekcyjnych w grupie w ilości określonej w „CENNIKU OPŁAT KURSÓW”
oraz 25 godzin pracy samodzielnej monitorowanej przez nauczyciela prowadzącego.
4. Kursy prowadzone są w grupach 10 – 25 osobowych, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie
ONLINE.
5. Kursy rozpoczynają się w październiku, z wyłączeniem zajęć kursu jednorocznego z matematyki
rozszerzonej, które rozpoczynają się w połowie września.
6. Zajęcia odbywają się w różnych systemach, w zależności od liczby godzin określonych w „CENNIKU
OPŁAT KURSÓW”. Po rozpoczęciu Kursu grupa otrzymuje grafik terminów spotkań dla poszczególnych
zajęć.
7. W sytuacjach koniecznych do wypracowania limitu godzin programowych mogą zostać wprowadzone
zajęcia dodatkowe w inny dzień tygodnia w terminie uzgodnionym z Kursantami.
8. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 20.00 oraz w soboty
w godz. od 9.00 do 15.00.
9. Plan zajęć ustalany jest w konsultacji z Kursantami i w miarę możliwości dopasowywany do innych
zajęć pozalekcyjnych.
10. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zastrzega sobie prawo nierozpoczęcia zajęć danej grupy ze
względu na niewystarczającą liczbę chętnych tj. poniżej 10 osób. W takim przypadku wpisowe zostanie
zwrócone.
11. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zastrzega sobie prawo przypisywania Kursantów do grup
sugerując się podanymi przy zapisie ocenami Kursanta z poszczególnych przedmiotów. Jest to
podyktowane chęcią stworzenia w grupie odpowiedniego poziomu zaawansowania w celu jak
najlepszego przygotowania do egzaminu.
12. Kursant zobowiązuje się do poinformowania o uzyskanym przez niego wyniku na egzaminie
ósmoklasisty lub maturalnym z przedmiotu, w którego kursie uczestniczył.
13. Zajęcia odbywają się w oparciu o przygotowywane przez nauczycieli prowadzących materiały,
skonstruowane na bazie podstawy programowej odpowiedniej dla danego kursu. Materiały te będą
bezpłatnie udostępniane Kursantom.
14. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Firmy Edukacyjno – Wydawniczej Elitmat w Mińsku
Mazowieckim przy ul. Okrzei 7.
15. Firma Elitmat zastrzega sobie możliwość zmiany formy prowadzenia kursów oraz godzin zajęć
(prowadzenie zajęć w formie on-line) w zależności od tymczasowych przepisów prawnych.
16. Opłata za kurs od stycznia 2022 roku będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji, jeśli zgodnie z
opublikowanym w grudniu 2021 przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik ten będzie przekraczał 6%.
Rozdział II – Zasady zapisów na kursy
1. W celu zapisania się na kurs należy: a) wypełnić formularz zgłoszeniowy b) podpisać umowę
c) uiścić wpisowe w wysokości 100 zł za każdy wybrany kurs.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Ilość osób przyjmowanych na kursy jest ograniczona.
Rozdział III – Obowiązki Firmy Edukacyjno – Wydawniczej Elitmat oraz Kursanta / Rodzica
1. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zobowiązuje się do zrealizowania programu nauki,
ustalonego dla danego kursu.
2. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków do nauki.

3. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zobowiązuje się do informowania rodziców drogą
telefoniczną o nieobecnościach dziecka na zajęciach, w przypadku 3 nieobecności z kolei oraz
o ewentualnych problemach w nauce.
4. Kursant / Rodzic zobowiązuje się do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
5. Kursant zobowiązuje się do uczestnictwa w obowiązkowych sprawdzianach / egzaminach / maturach
próbnych organizowanych podczas kursu i mających na celu monitorowanie postępów w nauce.
6. Kursant/Rodzic zobowiązuje się do dokonywania opłat za naukę w sposób określony w Cenniku opłat.
7. Kursant / Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Edukacyjno –
Wydawniczą Elitmat w Mińsku Mazowieckim dla potrzeb realizacji niniejszej umowy zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018, nr 101; poz.
1000 z późn. zm.). Dane osobowe Kursanta nie będą udostępniane osobom trzecim, wykorzystywane
będą jedynie do celów organizacyjnych Firmy Edukacyjno - Wydawniczej Elitmat.
Rozdział IV - Zmiana warunków, rozwiązywanie umowy i skreślenie z listy Kursantów
1. Kursant może zrezygnować z kursu bez żadnych dodatkowych opłat (za wyjątkiem opłaty wpisowego
oraz opłaty za odbyte zajęcia do momentu złożenia pisemnej rezygnacji) po odbyciu dwóch pierwszych
spotkań w danej grupie od momentu podpisania umowy przez Kursanta / Rodzica, ale nie później niż
przed trzecimi zajęciami. Niepowiadomienie Firmy Elitmat o rezygnacji z kursu w formie pisemnej jest
traktowane jako porzucenie kursu (pkt. 6 rozdział IV).
2. W ważnych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, odpowiednio wiarygodnie udokumentowanych,
jak np. długotrwała choroba, nagła zmiana miejsca zamieszkania i inne, Firma Edukacyjno –
Wydawnicza Elitmat może wyrazić zgodę na odstąpienie od niniejszej umowy bez konsekwencji
określonych w pkt. 4.
3. W szczególności nie stanowi podstawy do odstąpienia od niniejszej umowy kolidowanie terminu kursu
z innymi zajęciami dodatkowymi itp., zorganizowanymi przez Kursanta po ustaleniu terminu zajęć w
Firmie Elitmat.
4. W przypadku jednostronnego odstąpienia od niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku
porzucenia kursu, Kursant / Rodzic zobowiązuje się wnieść kwotę odszkodowania:
 w wysokości 3 rat w przypadku całkowitego rozwiązania umowy, niezależnie w ilu kursach
Kursant uczestniczył,
 w wysokości 2 rat w przypadku rezygnacji z 2 kursów, jeśli Kursant uczestniczył w 3 lub więcej
kursach,
 w wysokości 1 raty w przypadku rezygnacji z 1 kursu, jeśli Kursant uczestniczył w 2, 3 lub więcej
kursach.
5. Kursant może zmienić kurs w trakcie trwania roku szkolnego bez ponoszenia za to żadnych
dodatkowych konsekwencji finansowych. W takim przypadku opłata za kurs jest ponownie przeliczana
w oparciu o stawki za dane kursy.
6. W przypadku niewywiązywania się z podstawowych obowiązków określonych w niniejszym
Regulaminie, a w szczególności za:
 porzucenie kursu, przez co rozumie się:

przerwanie nauki przez Kursanta, czyli nieobecność przekraczającą 4 kolejne spotkania
i niezłożenie pisemnej rezygnacji,

niewnoszenie opłat za naukę przez dwa lub więcej miesięcy i niezłożenie pisemnej rezygnacji,
 nieprzystępowanie do obowiązkowych sprawdzianów / egzaminów / matur próbnych,
 brak widocznego postępu w nauce, który prowadzi do opóźniania pozostałej części grupy,
 niewłaściwe zachowanie na zajęciach oraz na terenie lokalu, w którym odbywają się zajęcia, w
szczególności godzące w bezpieczeństwo Kursantów lub innych osób,
 niszczenie mienia Firmy Elitmat
Kursant może zostać skreślony z listy.
7. W konsekwencji skreślenia Kursanta w trybie określonym w pkt. 6 z dniem skreślenia mogą zostać
zastosowane zasady określone w pkt. 4, z zastrzeżeniem, że w przypadku zalegania z płatnościami za dwa
lub więcej miesięcy, Kursant / Rodzic zobowiązany jest do uregulowania zaległych opłat wraz z
ustawowymi odsetkami oraz uiszczenia kwoty odszkodowania w wysokości określonej w pkt. 4.

