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ZASADY KORZYSTANIA Z FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH

I.

Zasady naboru na formy doskonalenia:
1. Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia
(formularz do pobrania na http://www.polkowice.edu.pl) po ogłoszeniu naboru na konkretną
formę doskonalenia.
2. Formularz musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez uczestnika.
3. W przypadku finansowania udziału w szkoleniu przez placówkę oświatową, formularz musi być
potwierdzony pieczątką dyrektora placówki.
4. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby
Ośrodka.
5. Faktury za udział w formie doskonalenia będą wystawione w dniu szkolenia
i przekazywane uczestnikowi.
6. Płatność za udział w formie doskonalenia następuje przelewem na konto PEKAO S.A.
III O/Wrocław ul. Ruska 51 nr 52 1240 3464 1111 0010 4698 6486 w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury lub zgodnie ze wskazaniem na fakturze.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w formie doskonalenia jest możliwa na 3 dni robocze przed datą
rozpoczęcia szkolenia. W przypadku niezachowania terminu powiadomienia o rezygnacji
z udziału w szkoleniu uczestnik, który nie zgłosił się na szkolenie, ponosi pełne koszty udziału
w formie doskonalenia.

II.

Zasady ustalania wysokości opłat za udział nauczycieli w formach doskonalenia:
1. Świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli placówek oświatowych
powiatu polkowickiego jest bezpłatne.
2. Nauczyciele placówek spoza powiatu polkowickiego korzystając z usług doradztwa
metodycznego wnoszą opłatę w wysokości 30 zł za godzinę dydaktyczną.
3. Warsztaty doskonalące i kursy doskonalące odbywają się pod warunkiem zebrania grupy, ceny
warsztatów i kursów ustalane indywidualnie na podstawie kosztorysu danej formy doskonalenia.
Nabór ciągły – od początku danego roku szkolnego do momentu zebrania grupy na dana formę
szkoleniową. W przypadku dużego zainteresowania nauczycieli, będzie organizowana druga
edycja szkoleń.
4. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia, w tym w szkoleniach z edukatorami
zewnętrznymi są bezpłatne, realizowane na terenie Ośrodka. W przypadku szkoleń
wyjazdowych koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie w odniesieniu do kalkulacji kosztów
organizacji szkolenia
5. Szkolenia Rad Pedagogicznych bezpłatne w przypadku realizacji tematów przez pracowników
merytorycznych Ośrodka i specjalistów Poradni, dla placówek z terenu powiatu polkowickiego.
Dla przedszkoli, szkół i placówek spoza powiatu polkowickiego opłata wynosi 150 zł za godzinę
dydaktyczną. W przypadku edukatorów zewnętrznych koszt ustalany indywidualnie.

