REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH
przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
§1
1. Kursy organizowane są przez Jedynka Stowarzyszenie im. Janiny
Szczerskiej przy I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12 (zwanym
dalej Stowarzyszeniem)
2. Nadzór merytoryczny nad kursami sprawuje
Stowarzyszenia w porozumieniu z dyrektorem szkoły

przewodniczący
.

3. Nadzór finansowy nad kursami sprawuje pracownik administracji
w porozumieniu z przewodniczącym Stowarzyszenia.
4. Organizacją kursów kieruje Koordynator Kursów powołany przez
Przewodniczącego Stowarzyszenia w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
5. O trybie i formie prowadzenia zajęć decyduje przewodniczący
Stowarzyszenia w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
§2
1. Zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie stacjonarnej w salach
dydaktycznych I LO z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prowadzącym
zajęcia są nauczyciele I LO w Szczecinie z pełnym kwalifikacjami.
2. W przypadku zawieszenia nauczania stacjonarnego w szkołach
i placówkach oświatowych z powodu stanu epidemiologicznego, zajęcia
zostaną przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem profesjonalnych
platform przeznaczonych do tego rodzaju edukacji.
3. Zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty każdego miesiąca począwszy
od 5.12.2020 r. do 10.04.2021 zgodnie z harmonogramem zajęć
dostępnym na stronie internetowej szkoły (w zakładce Kursy
Ósmoklasisty).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w
terminach zajęć wynikających z przyczyn niezależnych.
5. O zmianach w planie zajęć uczestnicy będą informowani z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie zamieszczona na
stronie internetowej szkoły, facebooku oraz przesłana drogą e-mailową.

6. Odwołane zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie, o czym
uczestnicy kursów zostaną powiadomieni.
§3
Cele i zadania zajęć:
1. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie
uczestników do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi
zasadami egzaminacyjnymi.
2. Zajęcia prowadzone są w takiej formie jaka odpowiada standardom CKE
z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i
potrzeb uczniów.
3. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie
kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje
zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do
egzaminu ósmoklasisty.
4. Promocja liceum.
§4
1. Uczestnikami kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie są uczniowie
szkół podstawowych.
2. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z ustalonym harmonogramem
zajęć.
3. Grupa ćwiczeniowa nie może być większa niż 20 osób.
4. Materiały udostępnianie uczestnikom na czas zajęć zapewnia organizator
kursów.
§5
1. Rekrutacja na kursy odbywa się od 12.10. 2020 r. do 20.11.2020 r. (w
przypadku wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja zostanie zakończona).
2. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu przez kandydata formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej I LO w zakładce/
Kursy Ósmoklasisty/ i wysłaniu go na e-maila szkoły.

3. Kursanci otrzymują informację na adres e-mailowy podany w
formularzu zgłoszeniowym.
§6
1. Zajęcia odbywają się w cyklu 14 spotkań jeden raz w tygodniu po dwie
godziny lekcyjne (90 minut) od grudnia do kwietnia danego roku
szkolnego w trybie stacjonarnym lub online w przypadku zaostrzenia
reżimu sanitarnego.
§7
Do obowiązków uczestników zajęć kursów należy:
1. Posiadanie konta e-mail w celach kontaktowych
2. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
3. Stosowanie się do reguł obowiązujących w szkole z uwzględnieniem
reżimu sanitarnego oraz zasad ustalonych przez prowadzącego zajęcia w
trybie online; podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do respektowania
poleceń prowadzącego.
4. Stosowanie się do zasad BHP obowiązujących terenie szkoły.
§8
1. Wysokość opłat za kursy określa przewodniczący Stowarzyszenia w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Opłaty za kursy dokonuje się jednorazowo.
3. Opłaty za zajęcia, na których uczeń był nieobecny nie podlegają
zwrotowi.
4. Zwrot następuje w przypadku niemożliwości przeprowadzenia kursów
przez organizatora.
5. Potwierdzenie opłaty za kurs należy dostarczyć/przesłać mailowo
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu w przypadku
długotrwałej choroby lub udokumentowanego zdarzenia losowego
uniemożliwiającego mu udział w kursach.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin kursów obowiązuje na czas ich organizacji i trwania.
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być
niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje
się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.
3. Przystępując do uczestnictwa w kursach uczestnicy jednocześnie
akceptacją zapisy regulaminu.
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie . Dane
osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych.

