
REGULAMIN KURSU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.  W kursie mogą brać udział dzieci i młodzież, których rodzice i opiekunowie uczestniczą 
w zajęciach kursu języka polskiego „W Gdańsku uczymy języka polskiego” na terenie 
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku lub Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. 

2.  Zajęcia odbywają się przez 90 minut. Dzieci i młodzież korzystające z zajęć mogą zostać 
przyprowadzone 5 minut przed zajęciami oraz muszą być odebrane przez opiekunów 
do  5 minut po zajęciach. Prosimy o punktualność. 
Przed oddaniem dziecka na zajęcia proszę zadbać by  dziecko skorzystało z toalety.

3.  Rodzice i opiekunowie wypełniają kartę uczestnika Kursu, w której opisane są zasady 
współpracy.

4.  Kurs prowadzony jest przez lektorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 
(w skrócie WSB)

5.  Dzieci i młodzież mogą opuścić zajęcia tylko pod opieką rodzica/opiekuna 
lub z jego pisemną zgodą.

7.  Podczas zajęć dzieciom i młodzieży NIE zapewniony jest poczęstunek. 
Rodzice i opiekunowie proszeni są o zapewnienie poczęstunku dla dzieci 
na czas zajęć jeśli jest potrzebny.

8. W sytuacjach trudnych lektorzy będą prosili o pomoc rodziców i opiekunów.

9.  WSB nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty. Prosimy aby dzieci 
nie przynosiły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, tabletów itp. 

10.  Osobą kontaktową w czasie kursu jest: ………………………….., 
kontakt telefoniczny:  



ПРАВИЛА
МОВНОГО КЛАСУ

1.  У мовному класі гарантується догляд за дітьми та підлітками, батьки та опікуни яких 
відвідують заняття з курсу польської мови на території ………….……………..

2.  Догляд за дітьми здійснюється під час занять протягом 90 хвилин. Діти та підлітки, 
які будуть під опікою в мовному класі, можуть бути прийняті за 5 хвилин до занять 
і повинні бути отримані опікунами не пізніше 5 хвилин після занять. Ми просимо 
бути пунктуальними. 
Перед тим, як віддати дитину в кімнату відпочинку, подбайте про те, 
щоб дитина скористалася  туалетом.

3.  Батьки та опікуни заповнюють картку Учасника мовної школи, в якій описуються 
принципи співпраці, потреби та сильні сторони дітей та підлітків.

4. Догляд у мовному класі здійснюють педагоги-волонтери та волонтери.

5.  Діти і підлітки можуть залишити мовні класи тільки під наглядом батьків/опікунів 
або з письмової згоди.

6.  Під час занять дітям та молоді забезпечується догляд, цікаве проведення часу, 
елементи викладання польської мови, ігри та розвиваючі ігри, виходи на вулицю.

7.  Під час занять дітям і підліткам НЕ надається частування. Батьків та опікунів 
просимо надати частування для дітей на час занять, якщо це необхідно.

8. У складних ситуаціях педагоги проситимуть допомоги у батьків та опікунів.

9.  Загальна кімната не несе відповідальності за залишені в ній предмети. Ми просимо 
дітей не приносити цінні речі, наприклад, мобільні телефони, планшети тощо.

10.  Контактною особою в  мовному класі є: ................................, 
контактний телефон:


