REGULAMIN
kursów doskonalących online dla nauczycieli w roku 2020/2021
§ 1 Organizator
1. Kursy są organizowane przez Fundację Dobrej Edukacji w ramach programu Szkoła Edukacji PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącą się przy ulicy Banacha 2c
w Warszawie, telefon: 22 554 37 89, mail: fde@fde.org.pl.
2. Przepisy regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują wszystkich uczestników.
3. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących kursów jest Małgorzata Siłka, email:
m.silka@szkolaedukacji.pl
§ 2 Zasady zgłoszenia do kursu
1. Oferta kursów jest skierowana do czynnych 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 oraz biologii i historii, z wyłączeniem absolwentów SE oraz nauczycieli
współpracujących ze Szkołą Edukacji PAFW i UW w roli mentorów .
2. Oferta dotyczy następujących kursów:
a. Kurs 100 pomysłów na lekcje języka polskiego (online),
b. Kurs 100 pomysłów na lekcje matematyki (online),
c. Kurs 100 pomysłów na lekcje historii (online),
d. Kurs 100 pomysłów na relacje z uczniami (online),
e. Kurs 100 pomysłów na lekcje biologii (online),
3. Wszystkie kursy są odpłatne wg. cennika. Dla nauczycieli ze szkół publicznych znajdujących się w
miejscowościach poniżej 20 tyś. mieszkańców istnieje możliwość skorzystania z dwóch bezpłatnych miejsc na
każdym kursie. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Cennik kursów w roku 2020/2021:
a. Kurs 100 pomysłów na lekcje języka polskiego 600 zł
b. Kurs 100 pomysłów na lekcje matematyki 600 zł
c. Kurs 100 pomysłów na lekcje historii 600 zł
d. Kurs 100 pomysłów na relacje z uczniami 400 zł
e. Kurs 100 pomysłów na lekcje biologii 600 zł
4. Warunkiem udziału w kursie jest:
a. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.szkolaedukacji.pl (zakładka „Doskonalenie zawodowe”) do 21 września 2020 roku (w
przypadku wolnych miejsc termin może zostać przedłużony).
b. Załączenie krótkiego listu uzasadniającego potrzebę skorzystania ze szkolenia.
c. Opłacenie kursu przelewem na podstawie faktury, wystawionej przez Fundację Dobrej Edukacji. Kurs
może być opłacony indywidualnie lub przez szkołę.
5. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona i wynosi 15 osób (na kurs 100 pomysłów na lekcje biologii 20
osób). Kurs będzie uruchomiony jeśli zbierze się przynajmniej 12 osób. W przypadku wypełnienia miejsc
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy przed terminem.
6. 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.4

§ 3 Warunki odbycia kursu
1. Jeden kurs obejmuje 52 godziny realizowane podczas trzynastu 4 godzinnych (godziny lekcyjne). Kurs 100
pomysłów na relacje z uczniami obejmuje 32 godziny podczas ośmiu spotkań.
2. Kursy są realizowane przy pomocy narzędzi Google (Classroom oraz Meet). Każdy uczestnik otrzymuje w tym
celu konto na domenie szkolaedukacji.pl
3. Organizator zapewnia:
a. kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
b. dostęp do odpowiednich technologii;
c. obsługę administracyjno-techniczną Słuchaczy kursów.
4. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w kursie, jeżeli spełni wymogi zaliczenia kursu. Warunkiem
zaliczenia kursu jest frekwencja na poziomie minimum 80% (3 nieobecności) oraz wykonanie zadań w trakcie
kursu. Brak uczestnictwa w wymaganej liczbie godzin szkoleniowych bez dostatecznego usprawiedliwienia
będzie traktowane jako naruszenie warunków uczestnictwa w kursie z winy Uczestnika.
5. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na ostatnim spotkaniu.
§ 4 Ochrona własności intelektualnej
1. Wszystkie Materiały udostępnione Uczestnikowi podczas zajęć i na platformie modle są chronione prawami
własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi.
2. Materiały te można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach
niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób
następujący: „Copyright Fundacja Dobrej Edukacji. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie
lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga
każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację Dobrej Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki
48, 02-954 Warszawa w celach organizacji szkoleń.
Szanując Państwa prywatność i wykonując obowiązek informacyjny w związku z zapisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod
adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres email: fde@fde.org.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w
szczególności prowadzenia kursów doskonalących i szkoleń.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z przepisami prawa o systemie
oświaty.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych 2016/679 (RODO).

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą: Uniwersytet Warszawski, Wykładowcy, firmy analityczne - organizujące badania satysfakcji,
księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia szkoleń i warsztatów (art.
6 ust. 1 lit. b RODO).

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 stronie
internetowej i Facebook.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej koordynatora kursów: m.silka@szkolaedukacji.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych terminów i programu szkolenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

