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Šta sve ulazi u cenu:
➢ Procena trenutnog nivoa znanja.
➢ Kreiranje individualnog plana.
➢ Časovi uživo sa dodeljenim profesorom u trajanju od 30 ili 45 minuta po

dogovorenoj dinamici.
➢ Mogućnost promene profesora.
➢ Jedinstvene beleške koje uključuju gradivo sa svakog časa.
➢ Online engleski lekcije u vidu prezentacija sa NTC igricama.
➢ Obnova gradiva i provera napretka na svaka tri meseca.
➢ Detaljan izveštaj o napretku i ciljevima na svaka tri meseca.
➢ Kontrola kvaliteta nastave u vidu posmatranja časa od strane Support tima.
➢ Priprema za kontrolni ili obrada školskog domaćeg. U tom slučaju profesora je

potrebno obavestiti unapred i poslati na imejl slike materijala.

Otkazivanje časova i nadoknada
➢ Ukoliko otkažete čas na vreme (do 24č. pre zakaznog termina) on se obavezno

nadoknađuje u terminu koji ugovorite sa profesorom.
➢ Ukoliko čas ne otkažete na vreme ili ne dođete na zakazan čas on će se oduzeti

od ukupnog broja uplaćenih časova za taj mesec.
➢ U trenutku odsustva profesora obezbedićemo vam zamenu, ukoliko dete želi da

radi sa drugim profesorom.
➢ Nakon prvog časa termini se fiksiraju. Ukoliko nakon nekog vremena želite

promenu fiksiranih termina, javite se školi putem imejla.

Pauziranje sa časovima
➢ Ukoliko želite, časove koje je dete izgubilo usled odsustva do dve nedelje mogu

biti nadoknađeni u dodatnim terminima u dogovoru sa profesorom npr. ukoliko je
dinamika dva puta nedeljno u tom slučaju bi bila tri ili četiri puta. Broj časova koje
ćete nadoknadi zavise od vas.

➢ Termin kod dodeljenog profesora čuvamo za pauze koje su kraće od dve nedelje.
Ukoliko ste na pauzi duže od dve nedelje, ne garantujemo istog profesora po
povratku.

➢ Ukoliko odlazite na dužu pauzu, neiskorišćeni časovi važe dva meseca od
trenutka odlaska na pauzu.

➢ Škola radi tokom zimskog i letnjeg raspusta. Škola ne radi 31. decembra posle
15č., 1, 6. i 7. januara, 15. februara, 1. maja i za Veliki petak.

https://engleskizadecu.com/


