FORMULARZ ZGŁOSZENIA

TEMAT SZKOLENIA/SIECI

IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

ADRES E-MAIL
NUMER TELEFONUc
TYP SZKOŁY/PLACÓWKI *zaznacz „x”
PRZEDSZKOLE

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA
ZAWODOWA

inne…………………………

NAUCZANE PRZEDMIOTY *zaznacz „x”
Edukacja
przedszkolna

Edukacja
wczesnoszkolna

Język polski

Języki obce

Edukacja
historyczna i
obywatelska

Edukacja
przyrodnicza

Edukacja
matematyczna

Edukacja
artystyczna i
kulturalna

Wychowanie
fizyczne i
edukacja dla
bezpieczeństwa

Edukacja
zawodowa

Kadra
kierownicza
szkoły

Pedagodzy,
psycholodzy

Wychowawca
świetlicy

Nauczyciel
bibliotekarz

Edukacja
techniczna
Inne ................

INFORMACJE O MIEJSCE ZATRUDNIENIA
pełna nazwa szkoły/placówki
ulica
kod pocztowy

numer

miejscowość

gmina

powiat

Dane osobowe podane poniżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133/97, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Dyrektor KPCEN we Włocławku ul. Nowomiejska 15A. Podanie danych
jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w zajęciach
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w formach doskonalenia realizowanych przez Kujawsko - Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

data

podpis uczestnika

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

