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§1 Uczestnictwo w zajęciach

1. Harmonogram zajęć jest stały dla każdego tygodnia.

2. Uczeń zobowiązuje się pojawić się na zajęciach w godzinach ustalonych w harmonogramie.

3. W przypadku spóźnienia Ucznia, Nauczyciel nie jest zobowiązany do przedłużenia czasu zajęć.

4. W przypadku spóźnienia Nauczyciela, prowadzący zajęcia jest zobowiązany nadrobić dwukrotność czasu swojego

spóźnienia dodając go do obecnej lub najbliższej lekcji.

§2 Przekładanie zajęć przez ucznia

1. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia zajęć, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej*, najpóźniej do

godziny 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

2. Uczeń ma prawo przełożyć zajęcia z danego przedmiotu (tzn również mentoring, tutoring i filozofię w praktyce)

maksymalnie raz w miesiącu bez dodatkowych opłat. W przypadku przełożenia większej liczby zajęć Organizator

zastrzega sobie prawo do naliczenia wynagrodzenia za każde następne przekładane zajęcia.

3. Zajęcia nieprawidłowo przełożone (szczególnie nieobecności zgłoszone w planowanym dniu odbycia zajęć) są w

100% płatne.

4. Przełożone zajęcia należy odrobić w pierwszym możliwym terminie. W przypadku braku możliwości ich odrobienia,

możliwe jest odwołanie nie więcej niż 2h zajęć w miesiącu.

5. Zajęcia nieprawidłowo przełożone należy odrobić w pierwszym możliwym terminie jeśli tyczy się to przygotowania

do konkretnego egzaminu (jak SAT, IELTS, matura czy testy wstępne do prywatnych liceów).

6. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 7 dni)  podczas której podopieczny nie chce odbywać zajęć należy

powiadomić Organizatora z przynajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W innym przypadku przełożenie zajęć

może nie być możliwe.

7. W przypadku dłuższych nieobecności, przepadające zajęcia są odpracowywane przed lub/oraz po nieobecności.

8. Powyższe postanowienia nie obowiązują w przypadku wypadków, zdarzeń losowych, oraz chorób

udokumentowanych odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi zgodnymi z zapisami polskiego kodeksu pracy.

Niemniej Rodzic/Uczeń obowiązany jest poinformować Organizatora o nieobecności na zajęciach w najszybszy

możliwy sposób.

9. W przypadku skrócenia długości konkretnych zajęć na prośbę Rodzica/Ucznia, kwota wynagrodzenia płatnego z

tytułu zajęć pozostaje bez zmian.

§3 Przekładanie zajęć przez nauczyciela

1. Nauczycielowi przysługuje prawo przełożenia zajęć, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej*,

najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

2. Nauczyciel ma prawo do przełożenia maksymalnie 25% zajęć miesięcznie.

3. W przypadku nieprawidłowego odwołania zajęć przez Nauczyciela, jest on zobowiązany do odrobienia ich w

najbliższym możliwym terminie oraz dodatkowo przeprowadzenia 1h zajęć gratis.

*Forma kontaktu to telefon, sms, messenger, mail lub WhatsApp - ustalane z każdym uczniem, rodzicem i nauczycielem
według ich preferencji.


