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Regulamin opłat za kursy/warsztaty organizowane
przez Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
1. Opłaty związane z kursami nadającymi uprawnienia, warsztatami ponadprzedmiotowymi oraz
warsztatami przedmiotowo-metodycznymi (5 - 140 godz.):
 Odpłatność u kierownika formy w dniu zajęć lub na drugich zajęciach. Wpłata na konto
bankowe SCDiDN w Siedlcach Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 lub do kasy
SCDiDN (800 - 1400) nie później niż trzy dni po zakończeniu.
 W przypadku pokrycia kosztów szkolenia przez szkołę, przedszkola, itd. lub możliwości
otrzymania dofinansowania
należy dostarczyć pismo od dyrektora informujące
o uczestnictwie nauczyciela w warsztatach i wystawieniu rachunku za szkolenie na podany
adres szkoły, przedszkola, itd. w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia.
2. Opłaty związane z kursami kwalifikacyjnymi (210 – 500 godz.):
 Płatne w trzech ratach u kierownika formy, na konto bankowe SCDiDN Nr 69 1050 1953
1000 0023 4841 4810 lub do kasy SCDiDN (800 – 1400)
 I rata w wysokości 100 zł wpisowego na pierwszych zajęciach, nie później niż 30 dnia
od rozpoczęcia kursu. W razie rezygnacji SCDiDN nie zwraca kwoty wpisowego,
 II rata w ciągu pierwszych 3 miesięcy trwania kursu,
 III rata przed zakończeniem kursu, najpóźniej na ostatnich zajęciach.
 Na blankiecie polecenia przelewu lub przekazu należy czytelnie wpisać: imię i nazwisko
uczestnika, adres, nazwę kursu.
 Rachunki za odpłatność kursu wystawiane będą na adres imienny uczestnika kursu.
 W przypadku pokrycia kosztów szkolenia przez szkołę, przedszkola, itd. lub możliwości
otrzymania dofinansowania
należy dostarczyć pismo od dyrektora informujące
o uczestnictwie nauczyciela w kursie i wystawieniu rachunku za szkolenie na podany adres
szkoły, przedszkola, itd.
 Pismo należy dostarczyć przed dokonaniem ostatniej raty za kurs.
 Jeżeli kurs odbywa się na przełomie roku kalendarzowego, uczestnik chcąc uzyskać
rachunek na szkołę zobowiązany jest dostarczyć pismo w miesiącu grudniu do księgowości
SCDiDN. Pozostałe rachunki będą wystawiane imiennie.
W przypadku niedokonania wpłat w ustalonym terminie naliczane będą odsetki zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu
formy doskonalenia.
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