
 

REGULAMIN PROGRAMU TEACH&LEARN 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Programu Teach&Learn jest Fundacja Maspex, której celem jest m.in. 
wspieranie w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz 
dzieci, w szczególności poprzez prowadzenie działań na rzecz popularyzacji nauki i 
edukacji, w tym prowadzenie i wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie potrzeby nauki i 
znajomości języków obcych.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
Fundacji Maspex lub Organizatorze Programu – należy przez to rozumieć Fundację 
Maspex z siedzibą w Wadowicach, przy ulicy Chopina 10, 34-100 Wadowice, NIP 
5213429445, REGON 140888824, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ oraz do Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000271206; 
Programie Teach&Learn lub Programie – należy przez to rozumieć organizowany i 
prowadzony przez Fundację Maspex program polegający na wsparciu w nauce i 
udzielaniu korepetycji za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, którego szczegółowe zasady opisane zostały w Regulaminie; 
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Programu Teach&Learn; 
Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora 
Programu do: kontaktu z wolontariuszami, Uczniami i Nauczycielami, nadzoru nad 
przebiegiem Programu, weryfikacji postępów i oceny czynności wykonywanych w 
ramach wolontariatu. Na Koordynatora Organizator Programu wyznacza następującą 
osobę: Łukasz Gnat , adres e-mail: korepetycje@fundacjamaspex.com, nr tel. 33 870 86 
33 
Korepetycjach – należy przez to rozumieć pomoc, wsparcie w nauce lub odrabianiu 
zadań domowych z  przedmiotów objętych podstawą programową szkół podstawowych 
lub ponadpodstawowych, w szczególności matematykilub języka angielskiego  
udzielane przez Nauczyciela-Korepetytora będącego wolontariuszem Fundacji Maspex, 
zdalnie, tj. za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub ogólnodostępnych 
komunikatorów internetowych; 
Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników spółek należących do Grupy 
Maspex; 
Rodzicach - należy przez to rozumieć Pracowników będących rodzicami lub opiekunami 
prawnymi dzieci biorących udział w Programie; 
Formularzu zgłoszeniowym dla Nauczyciela - należy przez to rozumieć formularz 
zgłoszeniowy dla Nauczyciela-Korepetytora dostępny pod adresem: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5
uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUOVQ4UzhZT1FUN1o4WjBBQldURFBKTzE5SiQlQCN0PWcu  
Formularzu zgłoszeniowym dla Ucznia - należy przez to rozumieć formularz 
zgłoszeniowy dla Ucznia dostępny pod adresem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUOVQ4UzhZT1FUN1o4WjBBQldURFBKTzE5SiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUOVQ4UzhZT1FUN1o4WjBBQldURFBKTzE5SiQlQCN0PWcu


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5
uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUMUhNS1NZNDI5UzI0REpDTDY4Sjc0MkFOMyQlQCN0PWcu 
Uczniu – należy przez to rozumieć osobę zgłoszoną do Programu Teach&Learn za 
pomocą formularza zgłoszeniowego dla Ucznia i zakwalifikowaną przez Organizatora 
Programu do udziału w Programie; 
Nauczycielu-Korepetytorze, Nauczycielu lub Korepetytorze - należy przez to rozumieć 
osobę zgłoszoną do Programu Teach&Learn za pomocą formularza zgłoszeniowego dla 
Nauczyciela-Korepetytora i zakwalifikowaną przez Organizatora Programu do udziału w 
Programie; 
Uczestnikach Programu lub Uczestnikach Korepetycji – należy przez to rozumieć 
Uczniów oraz Nauczycieli-Korepetytorów. 

3. Korepetycje w ramach Programu skierowane są do dzieci Pracowników, które 
potrzebują wsparcia w nauce.  

4. Korepetycje udzielane są bezpłatnie przez Nauczycieli-Korepetytorów. 
5. Korepetycje mogą być udzielane w szczególności z następujących przedmiotów: 

matematyki lub języka angielskiego oraz innych, których chęć nauczania wyrażą 
Nauczyciele Korepetytorzy, a na które jest zapotrzebowanie ze strony Uczniów. 

6. Korepetycje będą udzielane w czasie trwania roku szkolnego i będą realizowane w miarę 
dostępności Nauczycieli. 

7. Zgłoszenia do udziału w Programie w charakterze Ucznia składane są na dany rok 
szkolny w terminie do końca października tego roku. Po tym terminie zgłoszenia mogą 
być przyjmowane wyjątkowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem. 

8. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonych 
Uczniów i Nauczycieli-Korepetytorów. 

9. Zgłaszający się Nauczyciele i Rodzice zgłaszający swoje dzieci w roli Nauczycieli oraz 
Rodzice zgłaszający Uczniów są zobowiązani do wypełniania formularzy zgłoszeniowych 
danymi, które są zgodne z prawdą.  

10. Zarówno Uczeń, jak i Nauczyciel udostępniając Organizatorowi Programu materiały 
fotograficzne i/lub filmowe z prowadzonych Korepetycji, wyrażają zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku w działaniach związanych z promocją oraz 

komunikacją dotyczącą Programu, w szczególności na publikację na stronie 
www.fundacjamaspex.com. 

11. Zasady ochrony danych osobowych oraz sposoby ich przetwarzania zamieszczone są na 
stronie www.fundacjamaspex.com.  

12. Zarejestrowani Nauczyciele i Uczniowie wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową 
informacji związanych z organizacją Korepetycji.   

13. W razie nieprzestrzegania przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego 
Regulaminu Organizator Programu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika 
z udziału w Programie.  

14. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania 
Programu. 

II. UCZEŃ 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Korepetycjach przez Ucznia jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dla Ucznia. Formularz wypełnia Rodzic.  

2. Rodzic może zgłosić do udziału więcej niż jedno dziecko. W takim przypadku konieczne 
jest wypełnienie formularza ponownie (jeden formularz = jeden Uczeń). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUMUhNS1NZNDI5UzI0REpDTDY4Sjc0MkFOMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9CUe42we020BFp6zP3ahE5uZJ2Aw99NogOI4CsMvCNUMUhNS1NZNDI5UzI0REpDTDY4Sjc0MkFOMyQlQCN0PWcu
http://www.fundacjamaspex.com/
http://www.fundacjamaspex.com/


3. W formularzu zgłoszeniowym dla Ucznia można wybrać więcej niż jeden przedmiot do 
nauki (matematyka lub/i język angielski) lub wskazać inny przedmiot, nie wymieniony w 
formularzu (wówczas korepetycje z tych przedmiotów będą odbywać się, jeśli będą 
dostępni Nauczyciele do wskazanych przedmiotów). 

4. O akceptacji zgłoszenia w Programie Teach&Learn Uczniowie będą poinformowani 
drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Osoba chcąca pobierać Korepetycje musi być uczniem szkoły podstawowej lub 
ponadpodstawowej. 

6. Uczniowie są zobowiązani do punktualności – łączą się z Korepetytorem w ustalonych 
wcześniej godzinach. W przypadku nieobecności Uczeń powinien poinformować o tym 
drogą mailową lub telefoniczną zarówno Korepetytora, jak i Koordynatora. W nagłym 
i uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznie nieobecności 
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Korepetycji. 

7. Trzykrotne opuszczenie zajęć bez uzasadnionej przyczyny skutkuje skreśleniem Ucznia 
z listy Uczestników Korepetycji. 
 

III. NAUCZYCIEL 
 

1. Nauczycielami – Korepetytorami mogą zostać Pracownicy lub dzieci Pracowników 
(uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia lub studenci). Warunkiem wzięcia udziału w 
Programie przez Nauczyciela-Korepetytora jest wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego. Formularz wypełnia Pracownik zainteresowany udzielaniem 
Korepetycji. W przypadku dzieci Pracowników zgłaszanych w roli Korepetytora – 
formularz również wypełnia Pracownik. 

2. Nauczycielami-Korepetytorami mogą zostać także Stypendyści Fundacji Maspex z 
ramienia Programu Stypendialnego finansującego studnia na uczelniach zagranicznych.  

3. Od Korepetytora nie wymaga się posiadania ukończonych kursów pedagogicznych. 
Korepetytor musi jednak posiadać niezbędną wiedzę i umiejętność jej przekazania. 
Powinien być otwarty i zaangażowany.  

4. Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi społecznie zasadami, 
przede wszystkim z zachowaniem kultury osobistej i wzajemnego szacunku.    

5. Istnieje możliwość udzielania przez jedną osobę lekcji z kilku przedmiotów. 
6. Korepetycje udzielane są przez Nauczycieli-Korepetytorów w ramach wolontariatu. 

Wolontariat nie jest wynagradzany pieniężnie.  
7. Uczestnictwo w Programie Teach&Learn w roli Nauczyciela wiąże się z koniecznością 

podpisania porozumienia o współpracy. Porozumienie dla Korepetytora zostanie 
dostarczone przez Koordynatora niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia.  

8. Podpisane porozumienie powinno zostać dostarczone Koordynatorowi w formie skanu 
(na adres: korepetycje@fundacjamaspex.com) lub w oryginale (dostarczonym firmową 
pocztą wewnętrzną).  

9. W przypadku gdy Pracownik zdecyduje się na udzielanie Korepetycji, lekcje powinny być 
udzielane poza godzinami pracy. 

15. Korepetycje będą udzielane zgodnie z założeniami podstawy programowej właściwej 
dla poziomu, na którym znajduje się Uczeń (szkoła podstawowa, szkoła 
ponadpodstawowa).  
 

IV. ORGANIZACJA/ PRZEBIEG KOREPETYCJI 

mailto:korepetycje@fundacjamaspex.com


 
1. Forma udzielania Korepetycji (np. wybór odpowiedniej dla obu stron aplikacji) będzie 

uzgadniana między Uczniem (lub Rodzicem reprezentującym Ucznia), a Nauczycielem – 
Korepetytorem. Obie strony ustalą odpowiednią dla siebie formę kontaktu oraz inne 
szczegóły (np. dni tygodnia i godziny, w których mają być udzielane korepetycje). 
Korepetytorzy są przydzielani do Uczniów przez Koordynatora. 

2. Korepetycje odbywają się zdalnie, tzn. za pośrednictwem telefonu, poczty 
elektronicznej lub ogólnodostępnych komunikatorów internetowych.   

3. Zarówno Uczeń jak i Nauczyciel-Korepetytor korzystają z własnego sprzętu (w tym w 
szczególności sprzętu komputerowego) oraz przebywając w swoim stałym miejscu 
pobytu lub innym wybranym przez siebie miejscu.   

4. Organizator Programu nie bierze odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego 
podczas udzielania Korepetycji.  

5. Jedna lekcja Korepetycji trwa 45 minut.  
6. Korepetytor oczekuje na Uczestnika maksymalnie 15 minut od momentu planowego 

rozpoczęcia Korepetycji, w przypadku dłuższego spóźnienia zajęcia mogą się nie odbyć. 
7. Jeżeli w trakcie trwania Korepetycji pojawią się wątpliwości, będą one rozwiązywane 

przy udziale Koordynatora.  
8. Zakazane jest używanie przez Nauczycieli i Uczniów treści o charakterze bezprawnym 

oraz wykorzystywanie ich w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub 
naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

16. Do obowiązków Uczestników Korepetycji należy: 
a) traktowanie z szacunkiem siebie i innych osób, 
b) zakaz używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe 
c) przestrzeganie Regulaminu. 
9. Za prawidłowy i merytoryczny przebieg korepetycji odpowiadają Nauczyciel-

Wolontariusz oraz Uczeń. 
10. Koordynator koordynuje, organizuje i administruje działaniami wolontariuszy. W trakcie 

trwania lub po zakończeniu Korepetycji Koordynator udostępni ankietę badającą jakość 
prowadzonych lekcji, co będzie podyktowane dobrem obu Stron – Nauczyciela oraz 
Ucznia, jak również chęcią stałego podnoszenia jakości i udoskonalania Programu.  

 


