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Szanowni Państwo, 

uczestnicy kursu doskonalącego „Dyrektor – jako lider w procesie tworzenia nowoczesnej szkoły” – 
edycja 2  

zgodnie z informacjami przekazanymi przez realizatorów projektu są Państwo zobowiązani do 

przedstawienia formularzy wkładu własnego  za udział w szkoleniach stacjonarnych oraz 4-

godzinnych szkoleniach on-line. 

I szkolenie – marzec 2015 r.  

Formularz za pierwsze szkolenie stacjonarne realizowane w dniach 19-21 marca 2015 r. powinien 
dotyczyć dwóch  dni szkolenia  - 19 i 20 marca (dni powszednie). W wyliczeniach obowiązujące są: 

 norma czasu pracy w miesiącu marcu – 176 godzin (przy pracy w pełnym wymiarze 
godzin – cały etat)  

 7 godzin szkolenia w czwartek, 19 marca 2015 r.   

 11 godzin szkolenia w piątek, 20 marca 2015 r. 

Nie przedstawiają Państwo formularza wkładu własnego za dzień 21 marca 2015 r. – to dzień wolny 
od pracy 

II szkolenie – kwiecień 2015 r.  

Formularz za drugie szkolenie stacjonarne, które odbyło się w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. powinien 
dotyczyć 16 i 17 kwietnia 2015 r. (czwartek i piątek) . W wyliczeniach obowiązujące są: 

 norma czasu pracy w miesiącu kwietniu – 168 godzin (bez 6 kwietnia – Wielki 
Poniedziałek – dzień wolny od pracy)  

 18 godzin szkolenia -  7 godzin w dniu 16 kwietnia i 11 godzin w dniu 17 kwietnia.  

Przygotowując formularz, w kolumnie „A” , w Tabeli obliczenia wkładu własnego wpisujemy 

wynagrodzenie brutto, według listy płac ze wszystkimi dodatkami. Jeżeli otrzymali Państwo trzynastą 

pensję w marcu należy ją również ująć w całości wynagrodzenia w tym miesiącu.  

Szkolenie on-line  

W formularzu należy wpisać faktyczną daty realizacji 4 godzin szkolenia on-line.  Nie może to być 
weekend oraz dzień świąteczny. 4 godziny zajęć można realizować w różnych konfiguracjach – po 
jednej godzinie przez 4 dni lub 2 godziny w dwa dni itp.  

Wypełnione formularze po pierwszym szkoleniu  należy przywieźć na drugie szkolenie.  

Te z drugiego szkolenia prosimy przesyłać pod adres  biura projektu „APN” w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 maja 2015 r.  

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Biuro projektu „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” 
ul. Świętojerska 9  
00-236 Warszawa 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 


