
Regulamin fakultetów 

w roku szkolnym 2017/2018 

1. Zajęcia fakultatywne będą odbywać się zgodnie z opracowanym przez szkołę planem. 

2. Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu roku szkolnego, z wyłączeniem gimnastyki 

korekcyjnej. 

3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozpoczną się po przeprowadzeniu badań wad postawy. 

4. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną, tylko w wyznaczonym przez szkołę 

terminie, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. 

5. O przyjęciu na zajęcia do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Liczebność grup jest ograniczona zgodnie z poniższą tabelą 

Rodzaj zajęć Maksymalna ilość uczniów 
język japoński 8 
plastyka 
robotyka 9 
etyka 
gimnastyka korekcyjna 
programowanie w Scratch’u 
język niemiecki 
język rosyjski 
język francuski 

10 

taniec nowoczesny 
religia (grupy 0-3) 
nauka śpiewu 
joga 
szachy (grupy 0-3) 
szachy (grupa 4-6) 
język hiszpański 
język angielski (grupy 0-3) 
warsztaty teatralne 

12 

aikido (grupa 4-6) 16 
dziennikarstwo (grupa 4-6) 
aikido (grupy 0-3) 18 
nauka gry na pianinie 
nauka gry na gitarze 

zajęcia indywidualne 
(maksymalnie 6 uczniów) 

7. Harmonogram zajęć indywidualnych (nauka gry na gitarze i nauka gry na pianinie) 

ustalany jest z rodzicami zgłoszonych uczniów. 

8. Rezygnacja z zajęć jest możliwa wyłącznie z końcem danego miesiąca. Rezygnację należy 

zgłosić w sekretariacie szkoły, drogą mailową na adres: sekretariat@eduharmonia.pl 

9. Zajęcia fakultatywne dzielą się na fakultety główne i dodatkowe. 



10. Do fakultetów głównych należą: religia / etyka, robotyka, gimnastyka korekcyjna, szachy, 

plastyka, aikido, taniec nowoczesny, nauka śpiewu, joga, warsztaty teatralne, 

programowanie w Scratch’u (dla zaawansowanych) 

11. Do fakultetów dodatkowych należą: dziennikarstwo (dla grupy 4-6), język angielski 

(zajęcia dla dzieci z grup 0-3), język francuski, język hiszpański, język japoński, język 

niemiecki, język rosyjski, gra na pianinie, gra na gitarze 

12. W ramach czesnego opłaconych jest do pięciu fakultetów głównych (wymienionych  

w pkt. 10 regulaminu). 

13. Koszt zajęć, których nie pokrywa czesne określa poniższa tabela 

Rodzaj zajęć Opłata za jedno dziecko Uwagi 

dodatkowy fakultet główny 30 zł miesięcznie opłata naliczana jest za każdy 
dodatkowo wybrany fakultet 

język angielski 
język niemiecki 
język francuski 
język rosyjski 

język hiszpański 

30 zł miesięcznie 

dla grupy minimum 5 uczniów 

dla mniejszych grup, cena 
uzależniona jest od ilości 
uczęszczających uczniów 

język japoński 108 zł miesięcznie 

dla grupy minimum 5 uczniów 

dla mniejszych grup, cena 
uzależniona jest od ilości 
uczęszczających uczniów 

dziennikarstwo 60 zł miesięcznie 
warunkiem rozpoczęcia  

zajęć jest minimum  
5 zapisanych osób 

nauka gry na gitarze 1) 40 zł za lekcję 
2) 50 zł za lekcję 

1) zajęcia 30 minutowe  
dla uczniów klas 0-3 

2) zajęcia 45 minutowe  
dla uczniów klas 4-6 

nauka gry na pianinie 30 zł z lekcję zajęcia 45 minutowe 

 

14. Płatności za udział dziecka w zajęciach fakultatywnych za miesiąc należy dokonać  

do 10-tego danego miesiąca. Za zajęcia we wrześniu płatności należy dokonać  

w październiku. 


