
  

 

 

Zasady uczestnictwa w kursie e-learningowym 

„Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych 
w projekcie Połowa drogi…” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w kursie                    

e-learningowym „Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych”. 

2. Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki szkół podstawowych i szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 

3. Kurs trwa ok. 8 tygodni. Rozpoczyna się 27 lutego 2017, przewidywane zakończenie – 10 

maja 2017. 

4. Kurs e-learningowy „Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych” jest 

bezpłatny. 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 zgłoszenie się na kurs za pomocą formularza elektronicznego na stronie 

http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca (nauczyciele szkół średnich – nr realizacji: 8357, 

nauczyciele szkół podstawowych – nr realizacji: 8358.). Zgłoszenia na kursy 

przyjmujemy do 24.02.2017 

 wypełnienie pisemnej karty zgłoszenia na kurs (załącznik 1) 

 uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia 

 przesłanie skanu lub fotografii wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jako załącznik do 

e-maila na adres: grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, w terminie do 27 lutego br., kierownik kursu wysyła 

do zgłoszonych nauczycieli  kod dostępu do kursu oraz instrukcję logowania się na kurs 

on-line. 
 

7. W kursie może uczestniczyć ok. 25 osób. W przypadku większej liczby chętnych decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

§ 2 
Zobowiązania uczestnika kursu 

 
1. Uczestnik kursu zamieszcza na platformie kursu na swoim profilu dane: imię i nazwisko, 

nazwę i adres szkoły; pozostałe informacje o sobie uczestnicy umieszczają dobrowolnie. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w kursie – wykonywania w wyznaczonym 

terminie wszystkich zadań oznaczonych jako obowiązkowe.  

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w dyskusyjnych forach merytorycznych. 
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4. Zadania obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w forach merytorycznych są oceniane przez 

prowadzących. Zaliczenie tych aktywności jest warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia 

kursu.  

5. Uczestnictwo w pozostałych formach aktywności jest dobrowolne. 

6. Dopuszcza się przesłanie rozwiązań zadań po ustalonym terminie, przy wcześniejszym 

poinformowaniu Kierownika kursu o zaistniałym opóźnieniu. 

7. Po ukończeniu kursu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

8. Uczestnik kursu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

 
§ 8 

Prawa i obowiązki prowadzących kurs 
 

1. Prowadzący kurs zobowiązani są do odpowiadania na e-maile uczestników oraz pytania 

i problemy zgłaszane na forach. 
 

2. Prowadzący kurs są zobowiązani do oceniania rozwiązań zadań uczestników oraz postów 

na forach merytorycznych. 
 

3. Prowadzący kurs zastrzegają sobie prawo do wykreślenia z listy nauczyciela 

niewywiązującego się z warunków uczestnictwa w kursie – stosowne zapisy w 

Sylabusie kursu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


