Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń. W celu
zgłoszenia się na wybraną formę dokształcania lub doskonalenia prosimy o:


zarejestrowanie się lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie

http://cen.edu.pl i postępowanie zgodnie z opisaną procedurą
albo


wybranie kursu lub warsztatu z Informatora, pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie

jej pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654
Koszalin.
Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia, podanie prywatnego adresu mailowego,
by informacje zwrotne mogły dotrzeć bezpośrednio do Państwa.
Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie wysłane na podany adres mailowy dwa
tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po kliknięciu linku
zawartego w korespondencji. Oczekujemy również informacji o rezygnacji ze szkolenia. Urszula
Kmita – referent do spraw organizacji form doskonalenia – może pomóc w rejestrowaniu lub logowaniu
się do bazy (tel. 94-347-67-23, 94-347-67-20).
Karty zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, warsztaty i szkolenie zespołu nauczycieli na terenie
placówki znajdują się w Informatorze lub w zakładce Oferta szkoleniowa CEN na stronie
www.cen.edu.pl.
Wykaz warsztatów realizowanych w danym miesiącu zamieszczamy na stronie internetowej
w zakładce Bieżące kursy CEN.
W przypadku płatnych warsztatów prosimy o dokonanie wpłaty na konto: PKO BP I Oddział
w Koszalinie 54 1020 4795 0000 9502 0230 9433 lub w kasie CEN (pokój nr 3 na parterze).
W naszym Centrum doradztwo metodyczne jest realizowane w ramach dyżurów:
1. Pracowni Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego - dyżury we wtorki,
2. Pracowni Humanistycznej - dyżury w środy,
3. Pracowni Matematyczno-Przyrodniczej - dyżury w czwartki,
4. Pracowni Kształcenia Zawodowego - dyżury w czwartki.
Szczegółowe informacje o miejscu i terminie dyżuru metodycznego określone są w Informatorze,
a o miejscach stałych dyżurów w zakładkach poszczególnych pracowni na stronie www.cen.edu.pl.
Baza noclegowa
Zachęcamy Państwa do korzystania z pokoi gościnnych w naszej bazie hotelowej (odpłatność
według cennika). Mamy do dyspozycji 22 miejsca noclegowe w dwu-, trzy- i sześcioosobowych pokojach.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 94-347-67-20 lub mailem: cen@cen.edu.pl.

