Правила навчального центру
“WeTech SPACE”
ЗАПИС НА КУРСИ, ФОРМУВАННЯ ГРУП ТА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ
1. Групи формуються згідно віку дітей та для кожного
курсу(рівня складності) окремо.
2. Заняття проводяться згідно розкладу. Про будь-які
змінні в розкладі адміністрація повідомить вас окремо
та завчасно, див. п.9.
3. На заняття можуть бути допущені тільки ті діти, які
записані на відповідний курс.
4. Коли ви привели дитину, не залишайте її просто у школі,
обов’язково відмітьтесь у працівників школи.
5. Рекомендовано приходити в школу на заняття за 10хв до
його початку.
6. Необхідно вчасно приходити за дитиною, хоча б за 10хв
до кінця уроку.
7. З багатьох причинах не допускається присутність
батьків на заняттях.
8. Діти з ознаками вірусних захворювань до заняття не
допускаються.
9. У разі відміни або перенесення заняття адміністрація
школи зобов’язана попередити вас про це завчасно. Тому
необхідно надавати актуальні номери телефону і
відповідати на дзвінки.
10.
Дитина вважається учнем школи після ознайомлення
з Правилами школи та оплати навчання.
ОПЛАТА НАВЧАННЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУСКІВ
11.

Оплата за заняття здійснюється декількома шляхами:
 Через касу будь-якого банку на розрахунковий
рахунок(усі
реквізити
адміністрація
школи
надасть);
 Переказ на карту ПриватБанку або МоноБанк;
 Готівкою в школі;

12.
Оплата
здійснюється
наперед
за
місяць.
Рекомендовано оплатити навчання до 1 числа місяця, в
якому будуть проводитись заняття, але не пізніше ніж
за день до першого заняття в такому місяці.
13.
Також можливо оплатити навчання за квартал,
семестр або рік із знижками 5%, 10% і 15% відповідно.
При цьому учень буде мати можливість змінити курс або
напрямок із перерахунком вартості, як в меншу, так і
в більшу сторону.
14.
Якщо ви приведете знайомих у нашу школу, то
отримаєте знижку 15% на наступний місяць, як тільки
вони зроблять оплату свого навчання. А ваші знайомі
отримають знижку 5% з такими ж умовами.
15.
Також надається постійна знижка 10% на другий і
більше абонементів у сім’ї з меншою або такою самою
ціною, наприклад наступні випадки:
 Одна дитина відвідує два чи більше курсів
одночасно;
 Дві ваші дитини відвідують один або різні курси;
Знижки діють до тих пір, поки дійсне навчання на
основному курсі.
16.
Якщо з якихось причин ви не бажаєте більше
відвідувати наший заклад, будь ласка, повідомте про це
адміністрацію школи.
17.
Якщо дитина не відвідувала заняття з незрозумілих
і без поважних причин, то кошти назад не повертаються.
18.
Якщо дитина була відсутня на занятті з причини
хвороби чи інших важливих причин, що можуть бути
документально
підтверджені,
то
дитині
надається
можливість відпрацювати заняття.
19.
Якщо дитина була відсутня на багатьох заняттях з
причини хвороби чи інших важливих причин, що можуть
бути документально підтверджені, то ми надаємо
можливість перевестись на аналогічний курс, що тільки
розпочинається
або
ж
провести
безкоштовні
індивідуальні консультації, щоб наздогнати свою групу.
20.
Потрібно завчасно попереджувати про зміну ваших
контактних даних для своєчасного зв’язку між школою і
батьками.

21.
При заборгованості оплати за навчання більше ніж
на 2 заняття школа залишає право відмовити вам та
дитині у відвідуванні заняття.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
22.
Відповідальність за безпеку дитини до і після
занять несуть батьки, під час заняття – викладачі.
23.
Батьки
зобов’язані
фінансово
відшкодувати
спричинені дитиною чи ними самими матеріальні збитки
школі.
24.
В нашій школі не дозволяється бігати чи кричати.
25.
Забороняється
в
комп’ютерних
класах
вживати
продукти харчування та напої.
26.
Просимо дотримуватись чистоти та порядку в школі,
не залишати сміття, використані стаканчики, тощо.
27.
Адміністрація школи не несе відповідальність за
загублені чи залишені без нагляду речі.
28.
Забороняється самостійно покидати навчальний клас
без попередження та дозволу викладача.
29.
Забороняється дитині без попередження та дозволу
викладача покидати школу. Якщо ви покидаєте школу
після заняття, будь ласка, повідомте працівників, що
ви забираєте дитину.
30.
При
недотриманні
правил
нашого
закладу,
керівництво
школи
залишає
за
собою
право
на
відрахування дитини.

