Regulamin uczestnictwa w szkoleniu doskonalącym
finansowanym ze środków wojewódzkich zadao edukacyjnych
Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2017 roku
1. Organizatorem szkolenia 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 zdecyduje kolejnośd zgłoszeo i zapewnienie
dostępności nauczycielom z jak największej liczby szkół/placówek (z jednej
szkoły/placówki 1 – 2 osoby).
3. Zgłoszenia należy dokonad wypełniając Formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu)
wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki (pieczęd firmowa, pieczątka imienna
i podpis dyrektora szkoły) oraz przesyłając ją na adres e-mail szkolenia@uns.lodz.pl
lub składając w biurze projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
hm. Aleksandra Kamioskiego 21, pokój 27. Wszelkich informacji udzielają pracownicy
biura projektowego Uczelni Nauk Społecznych (42) 232 74 89 oraz koordynator –
dr. inż. Konrad Jędrzejczyk tel. (42) 232 74 88
4. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych. (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Zgłaszający wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest zainteresowany
uczestnictwem w szkoleniu stacjonarnym w podanym terminie i miejscu.
6. Szkolenie jest bezpłatne dla Uczestników, w przypadku rezygnacji, Uczestnik
ma obowiązek zaproponowad na swoje miejsce innego nauczyciela, spełniającego
kryteria przyjęcia na szkolenie - wówczas nie ponosi kosztu kary umownej (podanej
w pkt. 8 Regulaminu)
7. Nieusprawiedliwiona nieobecnośd na zajęciach spowoduje obciążenie kosztami
uczestnictwa – kary umownej w wysokości ustalonej w punkcie 8 Regulaminu.
8. Kary umowne uzależnione są od ceny szkolenia i wynoszą (w zależności od szkolenia):
a. Uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością wzroku,
słuchu w szkole ogólnodostępnej – 165zł od osoby
b. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
w szkole ogólnodostępnej. – 170 zł od osoby.
c. Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych. – 153 zł od osoby
d. Wdrażanie elementów programowania w oparciu o nową podstawę
programową w szkole podstawowej. – 272,50 zł od osoby
e. Założenia
podstawy
programowej
kształcenia
dla
uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
(szkoła podstawowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)
obowiązującej od 1 września 2017 r. i wynikające z niej zadania nauczycieli. –
168 zł od osoby
f. Aktualizacja statutów szkoły, przedszkola placówki. Wewnątrzszkolny system
prawa. – 183,60 zł od osoby

9. Wszelkie materiały dodatkowe zostaną udostępnione Uczestnikom w formie
elektronicznej
10. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu oraz wykonania ankiet
ewaluacji formatywnej i sumatywnej.
11. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treśd swoich danych osobowych,
do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
12. Uczestnik szkolenia ma prawo wnieśd skargę lub wniosek dot. szkolenia, zgodnie
z procedurą Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
15. Warunkiem zgłoszenia na szkolenie stacjonarne jest akceptacja niniejszego
regulaminu

