Programmēšanas kursi HelloIT.lv
Lai pieteiktos nepieciešams izvēlēties kursu mājaslapā www.helloit.lv un aizpildīt pieteikumu.
Apmaksa par kursiem notiek ar pārskaitījumu uz bankas kontu pēc rēķina saņemšanas.
Kursu administrācija apņemas:
- nodrošināt katram kursu audzēknim darba vietu uz nodarbību laiku;
- uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;
- informēt kursa audzēkņus par nākamiem mācību kursiem mājaslapā www.helloit.lv;
- paziņot kursa audzēkņa vecākiem par viņa neierašanos uz nodarbību;
- pēc pieprasījuma, nodot vecākiem informāciju par viņu bērna sekmēm;
- informēt par izmaiņām kursa nodarbību sarakstā.
Kursu administrācija patur sev tiesības:
- patstāvīgi noteikt mācību kursa programmu;
- neiekļaut sarakstā kursu audzēkni, ja nav viņam nepieciešamās kursa grupas;
- neiekļaut kursu audzēkni sarakstā, ja nav veikta apmaksu par vienu mēnesi;
- nepaziņot kursu audzēknim viņa kursa programmu individuāli;
- neatgriezt visu samaksāto summu vai jebkuru tās daļu, ja kursu audzēknis ir bijis vismaz vienā
nodarbībā.
- Piemērot atlaidi atkarībā no audzēkņa rezultātiem un citiem faktoriem.
Kursa audzēkņa pienākumi:
- netraucēt citiem kursa dalībniekiem veikt apmācības;
- ievērot iekšējās kārtības noteikumus;
- netrokšņot, neēst un nedzert pie datoriem, kā arī strādāt ar sausām un tīrām rokām;
- ieslēgt datorus un sēsties pie datoriem tikai ar pasniedzēja atļauju;
- izslēgt datorus un atstāt darbavietu tikai ar pasniedzēja atļauju;
- gadījumā, ja pasliktinās pašsajūta, nekavējoties informēt pasniedzēju;
- ievērot ugunsdrošības noteikumus;
- ja tiek sajusta degšanas smaka vai parādās dūmi, nekavējoties paziņot pasniedzējam;
- atrasties 60-80 cm no datora monitora, ievērojot pareizu stāju;
- spiest uz tastatūru maigi, neveicot straujus sitienus;
- ja nedarbojas dators, vai kāda no saistītām ierīcēm, nekavējoties paziņot pasniedzējam;
- nebojāt kabineta aprīkojumu;
- gadījumā, ja audzēknis vēlās pārtraukt jau iesākto apmācību, viņa vecākiem ir jāinformē kursa
administrācija 2 kursa nodarbības pirms nākamā mēneša sākuma.
Kursa audzēkņa tiesības:
- saņemt pilnvērtīgu apmācību pēc kursa programmas;
- uzdot jautājumus un konsultēties ar pasniedzēju sakarā ar kursa programmu;
- saņemt aprīkotu mācību vietu;
- informēt pasniedzēju, ja tiek traucēta tā mācību gaita;
- anonīmi saņemt vērtējumu pēc kursa apgūšanas.

