Ніхто не зможе
заперечити, що
обдарованість —
найважливіше, якщо
не найголовніше,
багатство
будь-якої країни.
М. Полєнова

Шановні батьки,
ми раді вітати вас!

Дякуємо, що ви довірили навчання ваших дітей нам.
Команда науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
робить усе можливе, щоб ваші діти отримали якісну освіту,
щоб під час навчання вони почувалися безпечно та
комфортно.
Дуже важливо, щоб ми всі: учителі, батьки, учні —
розуміли, що навчання в школі — це праця, яка впливає на
обумовлені віком зміни організму дитини. Якщо ми створимо
сприятливе середовище, то матимемо позитивні зміни.
Пам’ятаймо, що важливе не лише фізичне здоров’я,
а й психологічне та соціальне благополуччя дитини.
Ми співпрацюємо з Інститутом охорони здоров’я дітей
та підлітків Національної академії медичних наук (м. Харків)
з питань впливу навчання за проектом на стан здоров’я
ваших дітей.
Мета проекту «Інтелект України» — навчити дитину
бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти
життю.
Науково-педагогічний проект «Інтелект України»
працює в межах нормативно-правової бази України,
згідно з чинним законодавством. Учні проектних класів
навчаються за спеціально розробленими навчальними
планами. Навчальні програми та інші навчальні матеріали
мають необхідні грифи Міністерства освіти і науки України.
Проектний клас відкривають лише в тому випадку,
коли всі батьки класу на батьківських зборах приймають
рішення про доцільність навчання дітей за проектом
«Інтелект України» та придбання навчальних матеріалів
за власні кошти із обов’язковою письмовою згодою
кожного з батьків або осіб, які їх замінюють. Також
батьки приймають рішення щодо способу оплати
навчальних матеріалів.

Оплата може здійснюватися в індивідуальному порядку
кожним із батьків або уповноваженою на те особою, обраною
на батьківських зборах. Рішення оформлюють протоколом
батьківських зборів, який зберігається в адміністрації закладу
загальної середньої освіти.
Підписанням цього договору батьки зобов’язуються
своєчасно сплачувати вартість навчальних матеріалів,
а постачальник — своєчасно доставляти продукцію.
Угода є обов’язковою для виконання як постачальником,
так і батьками.
У разі прийняття батьками рішення про недоцільність
подальшого придбання зошитів з друкованою основою та
інших засобів навчання заклад освіти має надати батькам
можливість перевести дитину до традиційного класу, що
функціонує на паралелі.
Звертаємо вашу увагу на те, що навчальне забезпечення
та засоби навчання оплачуються батьками на добровільній
основі за власні кошти. Оплата навчального комплекту
(зошити з друкованою основою, наочні матеріали,
мультимедійні навчальні ресурси тощо) здійснюється на
умовах 100 % передплати.
Вартість навчального комплекту для початкової школи
становить 240 грн (двісті сорок грн 00 коп.) на місяць,
для основної школи — 260 грн (двісті шістдесят грн 00
коп.) на місяць в усіх регіонах України.
Оплату здійснюють шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок відповідно до угоди, укладеної
батьками з розповсюджувачем видавничої продукції.
З питань доставки телефонувати керівникові відділу
доставки
Яковлєву
Сергію
Володимировичу,
тел.
380677528266, 380661799586.
Із загальних питань і питань щодо укладання договорів
телефонувати
юрисконсульту
Орябинській
Ларисі
Миколаївна, тел. 380685909724, 380661390471.

