POROZUMIENIE
zawarte w dniu …………… roku pomiędzy:
……………………………………………………………………….................................
(nazwa szkoły/placówki)

z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
a
Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą: ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
reprezentowanym przez:
Dyrektora LSCDN mgr Andrzeja Zielińskiego

§1
Celem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współfinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli organizowanych dla szkoły/placówki przez LSCDN.
§2
Szkoła/placówka zobowiązuje się do:
1) udzielenia pomocy w organizacji zajęć zgłoszonych do LSCDN i przyjętych
do realizacji w uzgodnionym terminie;
2) pokrycia kosztów podróży służbowych, w tym kosztów przejazdu, a w przypadku
dłuższych form doskonalenia - zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli
konsultantów i specjalistów organizujących i prowadzących dla szkoły/placówki
przez LSCDN daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) pokrycia kosztów druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
na podstawie kosztorysu przedstawionego przez LSCDN.
§3
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:
1) przygotowania i przeprowadzenia w ustalonym terminie zgłoszonego przez
szkołę/placówkę do LSCDN zamówienia na formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli;

2) pokrycia kosztów szkolenia, w tym wynagrodzenia nauczycieli konsultantów
i specjalistów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 2 pkt 2 i 3, ze środków
budżetowych Centrum.
§4
1) Kosztami wymienionymi w § 2 pkt 2 LSCDN obciąży szkołę notą obciążeniową,
natomiast kosztami wymienionymi w § 2 pkt 3 odpowiednią fakturą.
2) Zobowiązania finansowe wobec LSCDN wynikające z niniejszego porozumienia
szkoła/placówka reguluje w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej
i/lub faktury.

§5
1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na rok szkolny . . . . . . . . . . z możliwością jego
przedłużenia lub trzymiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
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mgr Andrzej Zieliński, Dyrektor

