REGULAMIN
Kursów doskonalących organizowanych przez Szkołę Edukacji PAFW i UW w Warszawie
§ 1 Organizator
1. Kursy są organizowane przez Fundację Dobrej Edukacji w ramach funkcjonowania Szkoły
Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą
przy ulicy Banacha 2c, 02-097 w Warszawie w ramach terminów wyznaczonych przez
organizatora.
2. Przepisy regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują
wszystkich uczestników.
3. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących szkoleń jest Małgorzata Siłka, email:
m.silka@szkolaedukacji.pl
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Oferta kursów jest skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski w jednym z dwóch obszarów: umiejętności
przedmiotowych lub umiejętności wychowawczych. W obszarze zagadnień przedmiotowych
kurs skierowany jest do nauczycieli języka polskiego i matematyki.
2. Tematyka kursów jest następująca:
a. Kurs dydaktyki literatury i języka polskiego
b. Kurs dydaktyki matematyki
c. Kurs pedagogiczno-wychowawczy
3. Warunkiem udziału w kursie jest:
a. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie www.szkolaedukacji.pl (zakładka „Dla szkół” i Kursy doskonalące) do 20
października 2017 roku.
b. Załączenie listu motywacyjnego, uzasadniającego potrzebę skorzystania ze szkolenia.
c. Poświadczenie, że w bieżącym roku szkolnym jest nauczycielem aktywnym
zawodowo.
4. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona i wynosi 15 osób. W przypadku wypełnienia
miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy przed terminem.
5. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o wynikach rekrutacji na adres podany
w formularzu zgłoszeniowym. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność
kompletnych zgłoszeń i zgodność z wymaganiami określonymi w § 2 ust.1
§ 3 Warunki odbycia kursu
1. Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje 60 godzin realizowanych podczas 15-tu 3,5- godzinnych
spotkań realizowanych raz na dwa tygodnie.
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do i z Warszawy.
3. Organizator pokrywa koszty materiałów szkoleniowych.
4. Organizator zapewnia:
a. kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych
zajęć;
b. sale dydaktycznych i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programu
kursów;

c. obsługę administracyjno-techniczną Słuchaczy kursów.
5. Zajęcia będą się odbywały od października 2017 r. do czerwca 2018 r.
6. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w kursie, jeżeli spełni wymogi zaliczenia
kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest frekwencja na poziomie minimum 80%, zaliczenie
zadań w trakcie kursu oraz zaliczenie zadania końcowego. Brak uczestnictwa w wymaganej
liczbie godzin szkoleniowych bez dostatecznego usprawiedliwienia będzie traktowane jako
naruszenie warunków uczestnictwa w kursie z winy Uczestnika.
7. Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej kursu na ostatnim
spotkaniu.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez Fundację Dobrej
Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa w celach
organizacji szkoleń.
2. Biorąc udział w szkoleniu każdy Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie
swojego wizerunku w ramach dokumentacji fotograficznej, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.
631 z późn. Zm.) na polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie, publiczne odtworzenie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach internetowych i FB.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
kursem.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

