REGULAMIN INDYWIDUALNE E-KOREPETYCJE
§1
Postanowienia ogólne
1. e-Korepetycje stanowią najbardziej zindywidualizowaną formą zajęć online w projekcie. Jest to
kontakt nauczyciela z uczniem za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej. Tematyka
zajęć jest ustalana z nauczycielem i dostosowywana do potrzeb uczniów. Jest to płatna forma nauki.
2. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w dodatkowych e-Korepetycjach powinny
skontaktować się z Działem Edukacji (edukacja@pzpo.edu.pl).
3. Rodzic deklaruje liczbę godzin oraz przedmioty, z których chciałby mieć e-Korepetycje. Dział
Edukacji podaje propozycje dostępnych nauczycieli przedmiotowych, jacy mogliby podjąć się
prowadzenia zajęć.
4. Rodzice uiszczają opłatę za e-Korepetycje. Po zaksięgowaniu wpłaty od rodziców nauczyciel
kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia formuły i tematyki zajęć oraz dogodnych terminów.
Nauczyciel przekazuje konkretne dni i godziny do Działu Edukacji, a następnie zostają utworzone
spotkania na Internetowej Platformie Edukacyjnej.
5. Na Internetowej Platformie Edukacyjnej pojawią się spotkania, do których uczeń będzie mógł
dołączyć w dniu zajęć online.
§2
Postanowienia szczegółowe
Czas zajęć
1. e-Korepetycje standardowo trwają godzinę lekcyjną (45 minut).
2. Na prośbę rodziców i po ustaleniu z nauczycielem istnieje możliwość uczestniczenia
w zajęciach w większych blokach czasowych (np. 90-minutowe, 135-minutowe).
3. Możliwe jest zorganizowanie zajęć nastawionych na naukę języka polskiego jako obcego (tj. polish
for foreigners).
Terminy oraz tematyka zajęć
1. Terminy zajęć można wybrać po wcześniejszym opłaceniu e-Korepetycji.
2. e-Korepetycje mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, po wcześniejszym skonsultowaniu
terminów z nauczycielem prowadzącym. Po ustaleniu dogodnych dni i godzin zostają one
wprowadzone do systemu i pojawią się na Internetowej Platformie Edukacyjnej w zakładce
„Korepetycje”.
3. Formułę zajęć oraz ich dokładną tematykę precyzuje się z nauczycielem w zależności od potrzeb
ucznia. Mogą to być zajęcia powtórkowe, wyrównawcze, a także rozwijające wiedzę ponad program.
Cennik
Indywidualne e-korepetycje to dodatkowe zajęcia płatne. Cennik podany został w ofercie zajęć
on-line. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z Działem Edukacji
(edukacja@pzpo.edu.pl)
Wymagania techniczne
Podczas udziału w e-Korepetycjach wymagane jest posiadanie słuchawek z mikrofonem (ewentualnie
słuchawek i mikrofonu) oraz kamery internetowej, aby zarówno nauczyciel, jak i uczeń mogli się

widzieć i słyszeć. Zalecane są przeglądarki Google Chrome, Mozzilla Firefox lub Safari dla systemu
iOS.
Udział w zajęciach
Aby dołączyć do zajęć, należy zalogować się na swoje konto na Internetowej Platformie Edukacyjnej,
wejść w zakładkę "Zajęcia online", a następnie „Korepetycje”. Znajduje się tam tabela z terminem
zajęć oraz czerwonym przyciskiem "Zamknięte", który w dniu zajęć przycisk zamieni się na zielony
"Dołącz" - to za jego pomocą będzie można dołączyć do zajęć.
Odwoływanie zajęć
Uczeń powinien jak najwcześniej zgłosić nauczycielowi lub/i pracownikowi Działu Edukacji
(edukacja@pzpo.edu.pl) fakt odwołania zajęć. Będzie wtedy możliwe ustalenie innego terminu. W
przypadku, gdy uczeń się nie zjawi na lekcji i nie poinformuje wcześniej o odwołaniu zajęć, to ta
lekcja zostaje uznana za zrealizowaną.
Rezygnacja
Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku rezygnacji z indywidualnych e-Korepetycji.
§3
Postanowienia końcowe
1. Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka w związku z nagrywanymi zajęciami,
które odbywają się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Nagrania z e-Korepetycji nie są
nigdzie udostępniane, służą do udokumentowania faktu, że zajęcia się odbyły oraz do kontroli jakości
kształcenia.
2. Chęć uczestnictwa w e-Korepetycjach jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

