Regulamin uczestnictwa
w kursach doskonalących
oraz szkoleniach rad pedagogicznych
finansowanych ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych
Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku
1. Organizatorem kursów doskonalących oraz szkoleo rad pedagogicznych jest Uczelnia
Nauk Społecznych w Łodzi, ul. hm. Aleksandra Kamioskiego 21, 90-229 Łódź, wpisana
do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem 376, zwana dalej Organizatorem.
2. O zakwalifikowaniu do udziału w kursach doskonalących zdecyduje kolejnośd
zgłoszeo prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych i zapewnienie
dostępności nauczycielom oraz dyrektorom/wicedyrektorom z jak największej liczby
szkół, przedszkoli, placówek spełniających kryteria Zamawiającego.
3. Na 10 dni przed udziałem w kursie każdy zakwalifikowany Uczestnik zostanie
poinformowany (za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu adresu mailowego lub nr
telefonu) o dokładnym miejscu, terminie i godzinie szkolenia, a w przypadku
nauczycieli – dodatkowo o konieczności dostarczenia pisemnej zgody dyrektora na
udział w szkoleniu.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach rad pedagogicznych zdecyduje kolejnośd
zgłoszeo prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych placówek
spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Placówki zakwalifikowane do udziału w szkoleniach rad pedagogicznych, zostaną o
tym fakcie poinformowane za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w
zgłoszeniu.
6. Zgłoszenia na KURSY DOSKONALĄCE można dokonad:
a) Wysyłając na adres mailowy szkolenia@uns.lodz.pl następujące dane:
1.Imię i nazwisko:
2. Miejsce pracy:
3. Adres szkoły/placówki:
4. Imię i nazwisko dyrektora placówki:
5. Stanowisko:
6. Nr telefonu uczestnika
7. e-mail uczestnika
8. Czy dyrektor wyraził zgodę na udział nauczyciela w szkoleniu?
Tytuł wiadomości – kursy doskonalące – zadanie nr…
b) wypełniając Formularz zgłoszeniowy - KURSY DOSKONALĄCE (Załącznik 1)
wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki na udział w kursie (w
przypadku nauczycieli) – (Załącznik 2) i składając osobiście w biurze
projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamioskiego
21, pokój 27 od pn-pt. 9.00 – 14.00
c) wypełniając Formularz zgłoszeniowy - KURSY DOSKONALĄCE (Załącznik 1)
wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki na udział w kursie (w
przypadku nauczycieli) – (Załącznik 2) i wysyłając do na adres: Uczelni Nauk

Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamioskiego 21, 90- 229 Łódź z
dopiskiem „KURSY DOSKONALĄCE – GRANTY KURATORYJNE 2018”
7. Zgłoszenia na SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH można dokonad:
a) Wysyłając na adres mailowy szkolenia@uns.lodz.pl następujące dane:
1.Imię i nazwisko dyrektora placówki zgłaszającej udział w szkoleniu:
2.Dane placówki
3. Liczbę nauczycieli biorących udział w szkoleniu
4. Adres mailowy do kontaktu
5. Nr telefonu do kontaktu
Tytuł wiadomości – Szkolenia rad pedagogicznych – zadanie nr….
b) wypełniając Formularz zgłoszeniowy – SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
(Załącznik 3) i składając osobiście w biurze projektowym Uczelni Nauk
Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamioskiego 21, pokój 27 od pn-pt. 9.00
– 14.00
c) wypełniając Formularz zgłoszeniowy – SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
(Załącznik 3) - i wysyłając do na adres: Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
hm. Aleksandra Kamioskiego 21, 90- 229 Łódź z dopiskiem „SZKOLENIA RAD
PEDAGOGICZNYCH – GRANTY KURATORYJNE 2018”
8. Wszelkich informacji dotyczących kursów doskonalących oraz szkoleo rad
pedagogicznych udzielają pracownicy biura projektowego Uczelni Nauk Społecznych
(42) 232 74 89 oraz koordynator – Edyta Sabicka, tel. 698-160-002
9. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją zlecenia przez Organizatora,
zgodnie z postanowieniami RODO oraz przepisami prawa krajowego.
10. Zgłaszający wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest zainteresowany
uczestnictwem w szkoleniu stacjonarnym w podanym przez Organizatora terminie i
miejscu.
11. Szkolenia są BEZPŁATNE zarówno dla Uczestników kursów doskonalących jak i
szkoleo rad pedagogicznych.
12. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do udziału w min. 80% zajęd oraz wypełnienia
dostarczonych przez Organizatora ankiet ewaluacyjnych.
13. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie imienne zaświadczenie potwierdzające
udział w wybranej formie doskonalenia zawodowego oraz materiały dydaktyczne,
które zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
14. W przypadku rezygnacji ze szkolenia rady pedagogicznej Dyrektor zgłaszający
placówkę ma obowiązek poinformowad Organizatora o tym fakcie tak, szybko, jak to
będzie możliwe. W takiej sytuacji możliwośd skorzystania ze szkolenia w tym
konkretnym terminie uzyskuje kolejna rada pedagogiczna, znajdująca się na liście
rezerwowej. Jeśli do terminu rozpoczęcia szkolenia rady pedagogicznej zostało mniej
niż 3 dni i Organizator nie ma na liście rezerwowej żadnej rady pedagogicznej, to
dyrektor placówki chcącej odwoład szkolenie ma obowiązek zaproponowad inną
placówkę, spełniającą kryteria ustalone przez Zamawiającego.
15. W przypadku rezygnacji z kursu doskonalącego Uczestnik ma obowiązek
poinformowad Organizatora tak, szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli do rozpoczęcia
kursu zostało mniej niż 3 dni Uczestnik ma obowiązek zaproponowad na swoje
miejsce inną osobę, spełniającą kryteria przyjęcia na szkolenie.

16. Nieusprawiedliwiona nieobecnośd Uczestnika na zajęciach zorganizowanych w
ramach KURSÓW DOSKONALĄCYCH spowoduje obciążenie kosztami uczestnictwa –
kary umownej w wysokości ustalonej w punkcie 17 Regulaminu.
17. Kary umowne uzależnione są od ceny szkolenia i wynoszą (w zależności od szkolenia):
a. Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i planowanie
pracy wychowawczej – 138,00 zł od osoby
b. Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej – 124,00 zł od osoby.
c. Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa – 139,00 zł od
osoby
d. Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017r. i ich konsekwencje w
organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej – 149,00 zł od osoby
e. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej – 134,00 zł od osoby
f. Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego – 123,00 zł od osoby
18. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treśd swoich danych osobowych,
do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
19. Uczestnik szkolenia ma prawo wnieśd skargę lub wniosek dot. szkolenia, zgodnie
z procedurą Organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
22. Warunkiem zgłoszenia na wybrane szkolenie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

