
REGULAMIN NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W INTERNATIONAL SCHOOL 

 

 

1. Nauka języka francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego w klasach 5-8 w istniejących obecnie 

grupach językowych o różnych poziomach zaawansowania jest wliczona w Kwotę Czesnego. 
2. Od roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klasy czwartej w ramach Kwoty Czesnego szkoła 

oferuje kontynuację nauki języka francuskiego tylko na poziomie zaawansowanym w jednej 
grupie językowej oraz możliwość zmiany języka francuskiego na naukę języka hiszpańskiego 

od podstaw. Zmianę języka zalecamy w szczególności uczniom z orzeczeniem o dysleksji.   

3. Od klasy czwartej istnieje możliwość zamiany nauki języka francuskiego na język niemiecki tylko 
na poziomie zaawansowanym odpowiadającym ilości lat edukacji w szkole.  

4. Nauczanie języka chińskiego, rosyjskiego, wietnamskiego, ukraińskiego lub innych języków wiąże 
się  z obowiązkiem wnoszenia opłat za ich naukę i jest regulowane indywidualnym oddzielnym 

aneksem zawieranym z rodzicami. Nauka języków, których szkoła nie oferuje w swojej 
standardowej ofercie jest uzależniona od możliwości faktycznych, w szczególności wiąże się z 

faktem zatrudnienia nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. 

 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING REGULATIONS AT THE INTERNATIONAL SCHOOL 

 

1. Teaching of French, German and Spanish in the existing groups of different levels in grades 5-8 

is included in the Tuition Fee. 
2. From the school year 2019/2020; which is included in the Tuition Fee; the school offers to the 

students of grade 4 continuation of learning French language only at the advanced level in 
one group and the possibility of changing the language from French to Spanish at an 

elementary level within the tuition fee. A change of the language is recommended in particular 

to students with dyslexia.  
3. From grade four there is a possibility to change the learned language from French to German 

only at the advanced level corresponding to the number of years of education in the school. 
4. Teaching of Chinese, Russian, Vietnamese, Ukrainian or other languages is connected with 

additional payments and is governed by the separate individual annex concluded with the 
parents. Teaching languages which the school does not offer in the standard offer depends on 

the real capabilities, in particular, is associated with an employment of teachers with teaching 

certificates. 
 

 

 


