Zasady rekrutacji nauczycieli na poszczególne formy doskonalenia zawodowego
organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
1. Po

wybraniu

formy

doskonalenia

z

oferty

należy

wypełnić

zgłoszenie

w elektronicznym systemie naboru, dostępnym na stronie www.kcer.pl
2. W zgłoszeniu należy wpisywać poprawne dane nauczyciela, w miejscu do tego
przeznaczonym.
3. Skuteczne zgłoszenie do systemu jest potwierdzane generowanym automatycznie
mailem zwrotnym. Otrzymaną informację należy wydrukować, sprawdzić poprawność
wprowadzonych własnych danych (błędy w nazwisku, miejscu i dacie urodzenia,
nazwie szkoły), a także uzyskać akceptację (podpis) dyrektora szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony.
4. W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy poinformować o tym fakcie
osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, z prośbą o skorygowanie błędów
wypełnionego formularza.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne, telefoniczne
lub e-mailowe poinformowanie osoby odpowiedzialnej za organizację.
6. Brak powyższej informacji i rezygnacja ze szkolenia bez podania przyczyny, może
skutkować wykluczeniem nauczyciela z możliwości udziału w kolejnych formach
doskonalenia.
7. O zakwalifikowaniu na formy doskonalenia decyduje zgodność nauczanych
przedmiotów z tematyką szkolenia oraz kolejność napływających zgłoszeń.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przewyższającej liczbę miejsc, zastrzegamy
sobie prawo limitowania miejsc dla poszczególnych szkół.
9. Nauczyciele zakwalifikowani na poszczególne formy doskonalenia zawodowego
otrzymają wiadomość potwierdzającą, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
10. W przypadku małej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane lub przesunięte
na inny termin.
11. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu, formy lub miejsca szkolenia z różnych
przyczyn (ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz zgromadzeń, itp.).
12. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest spełnienie zasad
określonych w ofercie np. wykonanie pracy zaliczeniowej, itp.
13. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia.
14. W przypadku rezygnacji przez nauczyciela z udziału w szkoleniu w trakcie jego
trwania, o takim fakcie będzie niezwłocznie powiadomiony dyrektor szkoły.
15. Wszystkie koszty związane z udziałem nauczyciela w szkoleniu pokrywa KCER
w Brwinowie (z wyjątkiem kosztów dojazdu do miejsca zbiórki/szkolenia).
16. Koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie pokrywa delegująca szkoła.

