Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy, kiedy jest realizowany”

Regulamin Zdalnych superwizji dla tutorów
§ 1 Ustalenia wstępne
1. Organizatorem Zdalnych superwizji dla tutorów (dalej Superwizji) jest Towarzystwo Edukacji
Otwartej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000090184, NIP: 897-16-04-383,
REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO” reprezentowanym przez: Piotra Nita – wiceprezesa.

2. TEO oświadcza, że Superwizje funkcjonują w ramach działalności Instytutu Tutoringu Szkolnego
(dalej ITS).
3. TEO oświadcza, że jest organem prowadzącym dla Instytutu Tutoringu Szkolnego.

4. Superwizje mają zasięg ogólnopolski i kierowane są do absolwentek i absolwentów kursów
tutorskich organizowanych przez ITS (dalej Beneficjenci).

§ 2 Cele Superwizji
1. Wsparcie tutorek i tutorów będących absolwentami kursu Instytutu Tutoringu Szkolnego w ich
rozwoju zawodowym.
2. Superwizja rozumiana jest w procesie tutoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne rozwoju zawodowego tutorki i tutora, w prowadzeniu tutoriali z konkretną podopieczną i podopiecznym lub też w kwestii dylematów dotyczących pełnionej roli zawodowej tutora.

§ 3 Warunki udziału
Warunkiem udziału w Superwizji jest:
a. Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego dostępnego na www.instytuttutoringuszkolnego.pl,
b. Akceptacja niniejszego Regulaminu,
c. Uregulowanie opłaty,
d. Potwierdzenie zaproponowanej daty i godziny superwizji,
e. Odebranie telefonu,
f.

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (opcjonalnie).
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§ 4 Przebieg superwizji
1. Każda superwizja prowadzona jest przez przygotowanego do tego tutora-superwizora.
2. Superwizja realizowana jest według skryptu opracowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego.
Każda trwa 60 minut.

3. W każdej superwizji może uczestniczyć od 1 do 5 osób.
4. Superwizor dzwoni do wszystkich zapisanych na superwizję. W przypadku nie odebrania telefonu superwizję uznaje się za zrealizowaną. Superwizor zachowuje dowody próby nawiązania
połączenia.
5. Superwizor moderuje przebieg superwizji, podaje zasady i pilnuje ich przestrzegania, udziela informacji zwrotnych.
6. Na każdej superwizji omawiane są dwa przypadki. O wyborze przypadku decyduje kolejność
zgłoszeń podczas superwizji.

§ 5 Opłata
1. Opłatę w wysokości 100 zł za sesję indywidualną oraz 50 zł za superwizję grupową Beneficjent
reguluje na minimum 48 godzin przez rozpoczęciem superwizji.
2. Beneficjent dokonuje przelewu na konto:

Towarzystwo Edukacji Otwartej 48109024020000000113353834
Tytuł przelewu: „Superwizja zdalna, imię i nazwisko, data superwizji”.
3. Potwierdzenie przelewu przesyła w formacie pdf na maila: biuro@tutoring.org.pl
4. Beneficjent otrzyma elektroniczne potwierdzenie udziału wraz z godziną i datą superwizji.
5. TEO może na prośbę Beneficjenta wystawić fakturę za realizację tutorskiej superwizji. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o tym przed rozpoczęciem się superwizji, a w tytule przelewu dopisać „na fakturę”.
6. TEO nie wystawia zaświadczeń o odbyciu superwizji w formie wydruków, ani skanów.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem mailowym biuro@tutoring.org.pl lub
telefonicznie (nr. tel. 602 248 001)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
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