Regulamin uczestnictwa w formach doskonalenia realizowanych
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

1. Oferta edukacyjna Kujawsko – Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku dostępna jest na
stronie internetowej placówki www.oferta.cen.info.pl
oraz w Informatorze o formach doskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny.
2. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać pod numerem telefonu (54) 231 33 42 wew. 19 lub
u organizatorów poszczególnych form.
3. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia są przyjmowane na formularzu dostępnym na stronie internetowej placówki lub w siedzibie placówki (Włocławek ul.
Nowomiejska 15A, pok.112).
4. O zakwalifikowaniu na szkolenie, miejscu i terminie
jego realizacji zainteresowany nauczyciel zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mailowy
podany w formularzu zgłoszeniowym. Informacje te
można też uzyskać osobiście lub telefonicznie.
5. Osoba zakwalifikowana na formę doskonalenia zobowiązana jest do przekazania drogą e-mailową lub
telefoniczną informacji potwierdzającej udział w szkoleniu lub rezygnację. Brak informacji o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w danej formie doskonalenia
będzie skutkował koniecznością uiszczenia opłaty za
szkolenie.
6. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto:
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
PKO BP O/Włocławek 55 1020 5170 0000 1102 0106 7305.
W tytule przelewu należy podać nazwę formy doskonalenia oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika.

KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
WE WŁOCŁAWKU
ul. Nowomiejska 15A,
87-800 Włocławek

7. Szkolenia rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich realizowane są w miejscu wskazanym przez
szkołę/placówkę zamawiającą szkolenie. Odpłatność za
szkolenie rady pedagogicznej/zespołu nauczycielskiego
nastąpi po jego realizacji, na podstawie wystawionego
przez KPCEN we Włocławku rachunku. Dyrektor szkoły/
placówki, w której realizowane jest szkolenie zobowiązany jest do przekazania danych płatnika niezbędnych
do wystawienia rachunku.
8. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. materiały szkoleniowe,
b. materiały wypracowane podczas zajęć,
c. konsultacje związane z tematyką formy doskonalenia,
d. otrzymanie na indywidualną prośbę zaświadczenia
o udziale w kursie kwalifikacyjnym,
e. zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia po
spełnieniu wymagań szkolenia, a w przypadku kursu
kwalifikacyjnego - świadectwo jego ukończenia,
f. poczęstunek podczas przerwy w zajęciach (ciastka,
kawa, herbata, woda)
g. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny
w 3 ratach.
9. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w KPCEN we Włocławku wymaganych dokumentów (dotyczy kursu kwalifikacyjnego),
b. uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w terminie
wyznaczonym przez organizatora,
c. aktywnego uczestniczenia w co najmniej 90% zajęć,
d. wykonania zadań przewidzianych w programie
szkolenia.
10. Sprawy nieuregulowane postanowieniami Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Telefon: 54 231 33 42
e-mail: kpcen@cen.info.pl
web: www.cen.org.pl
nip: 888-23-64-575

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Telefon: 54 231 33 42, w. 31
e-mail: wypozyczalnia@cen.info.pl

