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I. Iskolai tanfolyamok szervezésének lépései
Informatikai témájú iskolai tanfolyamot az az informatika tanár szervezhet az ISZE nevében, aki elvégezte a vezetőoktatói tanfolyamot, erről tanúsítvánnyal, továbbá érvényes megbízással rendelkezik. 
	A pedagógusok számára indítani kívánt tanfolyam megnevezését, helyszínét, tervezett kezdő és befejező dátumát, a várható létszámot legalább 21 nappal az első foglalkozás előtt e-mailben be kell jelenteni az ISZÉ-nek. E-mail: isze@isze.hu, Ha a tanfolyamnak nincs pedagógus résztvevője, akkor is szükséges az előzetes bejelentés és helyszín akkreditációja. Minden résztvevőktől jelentkezési lapot kell kérni.
	Csak olyan helyszínen tartható tanfolyam, amely az adott tanfolyamhoz a tárgyi feltételek adottak. Ez mégtörténhett úgy, hogy az 1. pont szerinti bejelentéshez csatolni kell a www.isze.hu nyitó oldaláról letölthető akkreditációs űrlapot. Az akkreditációt évente meg kell újítani (ehhez minden szeptemberben le kell tölteni az űrlapot), célszerűen azokra a tanfolyamokra, amelyeknek szervezése egy éven belül várható. A tanfolyami helyszínek jegyzéke állandóan elérhető a Pedakkred-ben a www.oh.gov.hu/pedakkred címen.

Az ISZE folyamatosan továbbítja a tanfolyami bejelentést a PAT felé, egyidejűleg postán megküldi Önnek a pecsétes tanfolyami szerződéseket és felnőttképzési szerződéseket. A többi tanfolyami dokumentáció letölthető az ISZE honlapjáról (kitöltési útmutatóval és mintapéldával együtt). 
A tanfolyam megrendelése az aláírt megállapodás, a jelentkezési lapok, felnőttképzési szerződés és adatlap elküldésével történik (az ISZE postacímére). Mellékelni kell továbbá a terembérleti szerződés egy példányát, és az óradíj elszámolásához szükséges számfejtési nyilatkozatot. Az adatlapot számítógéppel kell kitölteni és kinyomtatva levélben kell elküldeni. Az adatlapot akkor kell elküldeni, amikor már biztos a tanfolyami résztvevők köre, de legalább a tanfolyam megkezdése előtt egy héttel, hogy még legyen idő a számlázásra és jegyzetek postázására. (A jegyzeteket is az ISZE számlázza és postázza. Postaköltséget nem számolunk fel.) 
A megállapodás és adatlap alapján az Iroda mellékeli a képzési költségről számlát, melyet az iskola fenntartója (KLIK, egyház, alapítvány) átutal az ISZE-hez. Ha a pedagógusok az önrészt saját maguk fizetik, akkor a nevükre szóló számlát állítunk ki. Az önrészt csekken kell befizetni, ezért az oktató ezt is szedje össze. Ha a résztvevők több iskolából jönnek, az ISZE minden fenntartó számára külön számlát állít ki. Külsős résztvevőknek az általuk megjelölt címre számlázunk és a vezetőoktatónak küldjük meg. Ő szedi be a pénzt, utána csekken feladja az ISZE-nek. Mivel a legtöbbször éppen a külsősök tartoznak, ezért csakis ez megoldás alkalmazható.
A vezetőoktató által szervezett iskolai tanfolyamok (a tanfolyam kezdeményezője, szervezője) megbízási díját az ISZE a hozzá átutalt képzési költség terhére fizeti ki. (Az elosztás: 20% terembérleti díj, 50% óradíj, 10% szervezői díj, 20% akkreditációs költség). A bérjellegű kifizetéseknél a fenti összeg tartalmazza az összes járulékot: nyugdíj, szocho adó, egbizt, SZJA.
Ha a vezetőoktató a tanfolyamot tartó tanár is, akkor az óradíjjal együtt veheti fel a szervezői díjat. A tanár 50%-os és a szervező 10%-os járandóságát számla ellenében, vagy a számviteli szabályok szerint – a kitöltött és visszaküldött nyilatkozat alapján – számfejtve megbízási díjként juttatja vissza az ISZE a tanárnak és a szervezőnek. A vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők TEAOR 8559 M.n.s egyéb oktatás feltüntetésével adhatnak oktatásról, MAA „Mentes az adó alól” jelölésű számlát, az alanyi mentes vállalkozó AAM jelölést ír, és nincs ÁFA. Az összegeket csak bankszámlára tudjuk utalni, készpénzes kifizetést nem tudunk teljesíteni. 
A tanfolyam előkészítése során a továbbképzésről szóló tájékoztatót és tematikát írásban át kell adni a résztvevőknek, akik ezt aláírásukkal igazolják. A tanfolyami tájékoztatót a záróvizsga jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni. A tanfolyam menetét a naplóban követni kell, amelynek része a jelenléti ív. A napló anyakönyvi részét az adatvédelmi tv. miatt a résztvevőkkel alá kell íratni. Ez a tanúsítvány kiállítás alapja. A haladási naplót az oktatónak is folyamatosan alá kell írnia. Kérjük, hogy hiányosan ne küldjenek be dokumentumokat, mert a többletmunkát az iroda a 20%-ért nem tudja elvégezni!
A tanfolyam vizsgával zárul, a résztvevők az ISZE-től központilag kibocsátott, számozott tanúsítványt  kapnak, amely megfelel a 277/1997. (XII.22.) kormányrendeletben foglaltaknak. A tanfolyam lezárásakor felvett vizsgajegyzőkönyvet fájlban kell kitölteni, kinyomtatni, és aláírva a haladási naplóval és a résztvevői kérdőívvel együtt papíron elküldeni (a vizsgát követő 6 napon belül). A jegyzőkönyvön pedagógus résztvevőknél és a nem pedagógus résztvevőknél is meg kell adni mindenki születési nevét, születési adatokat hely, év, hónap, nap) és anyja nevét. A tanúsítványok megérkezése után az oktató a sorszámokat felírja az iskola irattárában maradt példányra, és az átvételt a pedagógus résztvevőkkel az általunk küldött átvételi elismervényen aláíratja, majd visszaküldi. (Ez jogszabályi követelmény!)



Utólagos módosítások: 
Ha mégis történik változás az elküldött adatokhoz képest (pl. új résztvevő, valaki kimarad), akkor a változást - értelemszerűen fogalmazva - levélben (fax, E-mail) kell elküldeni. Új, módosító adatlapot nem kell küldeni. De a terembérleti szerződés iskolai példányán ezt jelölni kell, mert a számla befogadását ez alapján tesszük. A terembérleti szerződés nálunk lévő példányán a javítást elvégezzük.
További megjegyzések a vezetőoktató részére:
1.	A tanfolyami létszámot az egy teremben lévő számítógépek számához célszerű igazítani, azonban a maximális létszámnak az akkreditácóiban lévővel meg kell egyeznie. Az igazgatóval, KILK-kel való tárgyalás során arra kell törekedni, hogy vitás kérdések ne maradjanak. Az időpontok meghatározásánál a tanítás rendjét messzemenően figyelembe kell venni. 
2.	A TÁMOP támogatású tanfolyamokhoz az ISZE megbízólevelet küld, amelyet az oktató minden foglalkozásra magával visz.
3.	A könyvek postázása csomagként nem utánvéttel történik, a postaköltséget az ISZE ill. támogatóink fizetik. 
4.	Kérjük, hogy a tanfolyamot a bejelentett időben szíveskedjék befejezni, és a határidőket kérjük betartani.
Szükség esetén érdeklődni lehet: 
az ISZE irodában Tanai Zsuzsanna: 06-1-462-0415.
E-mail, iroda: isze@isze.hu naponta válaszolunk.


