Oferta doskonalenia

Formy doskonalenia realizowane w roku szkolnym 2020/2021 przez Mazowieckie Samorz?dowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
s? zgodne z kierunkami realizacji polityki o?wiatowej pa?stwa og?oszonej przez Ministra Edukacji i
Nauki
oraz z oczekiwaniami i sugestiami nauczycieli.

W ci?gu roku szkolnego nasza oferta jest sukcesywnie rozwijana i modyfikowana, adekwatnie do
Pa?stwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania si? z bie??c? i roczn? ofert? szkole? realizowanych przez nasze Wydzia?y.

Zasady organizacji szkole?

1. Rekrutacja na wszystkie rodzaje form doskonalenia wymaga wype?nienia formularza elektronicznego
dost?pnego na stronie internetowej MSCDN.
2. Zg?oszenia na formy doskonalenia realizowane w ramach wspomagania szkó?/placówek
przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zg?oszenia
3. O zakwalifikowaniu na wybran? form? doskonalenia decyduje kolejno?? zg?osze?.
4. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwo?aniu zaj?? uczestnicy zostan? powiadomieni przez
organizatora e-mailem na adres podany w zg?oszeniu.
5. W przypadku rezygnacji z udzia?u w szkoleniu lub zg?oszenia ch?ci udzia?u w innym terminie
prosimy o telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie kierownika wybranej formy nie pó?niej ni? dwa dni
przed rozpocz?ciem szkolenia.
6. Warunkiem realizacji ka?dego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników.
W przypadku niewystarczaj?cej liczby zg?osze? zastrzegamy sobie prawo odwo?ania zaj?? albo zmiany
terminu.
7. Warunkiem uzyskania za?wiadczenia jest spe?nienie zasad okre?lonych w ofercie.
8. Nie wydajemy za?wiadcze? o cz??ciowym uczestnictwie w formach doskonalenia.
9. Na pro?b? placówki zamawiaj?cej, po ustaleniu tematyki oraz terminu, formy doskonalenia mog? by?
organizowane poza siedzib? Wydzia?u. Koszty organizacji szkolenia poza Wydzia?em ponosi placówka
zamawiaj?ca.
10. Wp?at za szkolenia odp?atne prosimy dokonywa? na nr konta:
11. BKO BP SA09 1020 1026 0000 1902 0232 8037 nie pó?niej ni? dwa dni przed rozpocz?ciem
szkolenia.
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12. Faktura zostanie wystawiona na osob? lub placówk? wskazan? w przelewie.
13. Zwrot dokonanej wp?aty mo?na uzyska? wy??cznie w przypadku odwo?ania szkolenia przez
MSCDN. W innych przypadkach losowych, zwrot wp?aty jest mo?liwy po uzyskaniu zgody dyrektora
MSCDN udzielonej na podstawie wyja?nienia w formie podania z?o?onego przed rozpocz?ciem
szkolenia.
14. Znaczna liczba form doskonalenia nauczycieli zgodnych z kierunkami polityki o?wiatowej Pa?stwa
jest bezp?atna. Wysoko?? op?at za proponowane przez MSCDN pozosta?e formy doskonalenia jest
ustalana ka?dorazowo przy uwzgl?dnieniu specyfiki proponowanych dzia?a?. Wskazane w ofercie
stawki s? konkurencyjne: pobierane op?aty pokrywaj? jedynie koszty wynagrodzenia i dojazdu
specjalistów prowadz?cych dan? form? doskonalenia zawodowego nauczycieli (z wyj?tkiem nauczycieli i
specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli), koszty materia?ów
szkoleniowych, wy?ywienia lub pocz?stunku oraz wynajmu sal. Proponowane stawki nie generuj? zysku
placówki.
Poni?ej znajd? Pa?stwo odno?niki do oferty poszczególnych wydzia?ów MSCDN na rok szkolny
2020/2021.
Ciechanów
Ostro??ka
P?ock
Radom
Siedlce
Warszawa
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