
                              Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.
Kursy kwalifikacyjne prowadzone są zgodnie z programem i zaleceniami wydanymi przez 
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  i  Sportu,  na  podstawie  zgody  wydanej  przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

2.
Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych są 
odpłatne  w  wysokości  ustalonej  przez  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  CLiWR 
DEMOSTENES.

3.
Dla  kursów kwalifikacyjnych ustala  się  obowiązkowe wniesienie  opłaty wpisowej  przed 
rozpoczęciem zajęć (wysokość opłaty ustala ODN CLiWR Demostenes). Opłata wpisowa 
wliczana jest w poczet całej należności i jest bezzwrotna.

Dla zgłoszeń dokonanych do dnia 20 września 2012r:
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie (mailowe) jest formą zawarcia umowy i zobowiązuje 
Słuchacza do uiszczenia całej należności za kurs we wskazanym terminie.

Dla zgłoszeń dokonanych od dnia 21 września 2012 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w kursie jest formą zawarcia umowy i zobowiązuje Słuchacza do 
uiszczenia całej należności za kurs we wskazanym terminie

W przypadku rozwiązania grupy kursowej z przyczyn niezależnych od ODN CLiWR, opłata 
zostanie zwrócona uczestnikom.

4.
Opłata  za  kursy  kwalifikacyjne  uiszczana  jest  w  całości  w  terminie  podanym  w 
zawiadomieniu na konto ośrodka:

Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES
Poznań

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
32 1050 1520 1000 0023 2407 3788 
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II.  REALIZACJA KURSÓW

1.
Zajęcia odbywają się w weekendy (piątki, soboty i niedziele). W przypadku realizacji kursu 
w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) – zajęcia odbywają się w dni powszednie 
(poniedziałek-piątek).

2.
Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  kurs  kwalifikacyjny  zobowiązani  są  złożyć 
następujące dokumenty:
- karta zgłoszeniowa - umowa (wg wzoru),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – dopuszczalne jest 
ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie o zatrudnieniu w określonej wymogiem kursu placówce – placówce 
oświatowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
.

3.
Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  CLiWR  Demostenes  zastrzega  sobie  prawo  do 
odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

1.
Słuchacz  obowiązany  jest  znać  i  przestrzegać  postanowienia  regulaminu  kursów 
kwalifikacyjnych, a w szczególności:

1. uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu (wymagane minimum 
80% obecności),

2. uzyskać zaliczenie i zdać egzaminy przewidziane programem,
3. niezwłocznie powiadomić Przedstawiciela ODN „CLiWR Demostenes” o zmianie 

adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych.
4. wnosić w wyznaczonym terminie opłaty.

2.
W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w kursie wpłacone wpisowe i opłaty za kurs nie 
podlegają zwrotowi. 



IV.  ZALICZENIA I EGZAMINY

1.
Poszczególne  przedmioty  kursu  kończą  się  zaliczeniem,  egzaminem,  pracą  zaliczeniową 
(zgodnie z przedstawionym programem). W przypadku wymogu seminarium dyplomowego 
– kończą się złożeniem pracy i jej obroną.

2.
W przypadku niezaliczenia zaliczenia/egzaminu/pracy zaliczeniowej z danego przedmiotu 
Słuchaczowi przysługuje jednokrotne powtarzanie niezaliczonej formy w terminie 30 dni od 
dnia  nie  zaliczenia  danego  przedmiotu  –  termin  ustalany  jest  przez  NODN  CLiWR 
DEMOSTENES w porozumieniu z prowadzącym przedmiot.

W  przypadku  niezaliczenia  pracy  dyplomowej,  obrony  -   Słuchaczowi  przysługuje 
jednokrotne powtórne przystąpienie do zaliczenia jednak nie wcześniej niż 90 dni od daty 
nie zaliczenia wskazanej formy i nie później niż 120 dni.

Słuchaczowi, który ukończył kurs kwalifikacyjny Ośrodek „CLiWR Demostenes” wystawia 
świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie ze wzorem ministerialnym.

3.
Świadectwo jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.

4.
Świadectwo jest wydawane Słuchaczowi dopiero po uregulowaniu przez niego wszystkich 
zobowiązań wobec Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli CLiWR DEMOSTENES


