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Regulamin rekrutacji do udziału w szkoleniu specjalistycznym  
 

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program  

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów  

placówek oświatowych Dolnego Śląska  

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Rekrutację do udziału w szkoleniu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów 

placówek oświatowych : szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także 

pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa dolnośląskiego 

prowadzi Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów. 

2. Rekrutacja stanowi część zamówienia publicznego na usługę przygotowania i przeprowadzenia 

specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela  

z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 

realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  Zasady rekrutacji wraz z kartą 

zgłoszenia i załącznikami zamieszczone są na stronie PCE i PPP w Wołowie : 

www.wolowpce.pl stronie Starostwa www.powiatwolowski.pl 

§ 2 

Rekrutacja jest etapem wstępnym do realizacji szkolenia pt. Współpraca nauczyciela  

z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

 

Program edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczny skierowany jest do osób dorosłych 

wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów, 

psychologów. W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania 

personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele 

Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas 

mówiły”. 

 

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność 

wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy,  

że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad 

skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów  

i stereotypów. 

mailto:wpodn@wolowpce.pl
http://www.wolowpce.pl/
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Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji 

opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i 

granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania. 

 

Cele szczegółowe:  

Program szkolenia, został zaplanowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów : 

 Współpraca nauczyciela z rodzicami z podkreśleniem podmiotowości relacji nauczyciel-

rodzic-dziecko  

 Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem, 

 Doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko, 

 Poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy, 

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

 Uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu 

zależy od osoby wychowującej, 

 Ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie 

wartości, 

 Pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych, 

 Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem, 

 Nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych. 

 

REALIZACJA SZKOLENIA 

§ 3 

1. Realizacja specjalistycznego szkolenia przebiegać będzie w dwóch etapach.  

Pierwszy etap obejmuje trzydniowe spotkania warsztatowe dla czterech grup szkoleniowych. 

Kolejnym etapem jest spotkanie podsumowujące zrealizowane działania. Podczas spotkania 

przewiduje się wykład merytoryczny związany z tematyką szkolenia. Całość szkolenia 

obejmuje 40 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej grupy. 

 

2. Realizowany w ramach warsztatu 10 modułów tematycznych n.t.  BUDOWANIE RELACJI 

DOROSŁY - DZIECKO. CZĘŚĆ BAZOWA 

 

 Prowadzący zajęcia warsztatowe: Krystyna Adaśko- trener, edukator, koordynator i realizator 

programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie.  

 

3. Szkolenie wyjazdowe dla 1 grupy warsztatowej obejmuje 3 dni zajęć warsztatowych dla 

nauczycieli, psychologów pedagogów, wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu 

mailto:wpodn@wolowpce.pl


 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W WOŁOWIE 

ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www .wolowpce.pl 

 

 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 
 Wychowywać to kochać i wymagać 

3 

Dolnego Śląska. Następnie uczestnicy wezmą udział w spotkaniu podsumowującym – 

wspólny termin dla wszystkich. Udział w podsumowaniu jest bezpłatny. Podczas spotkania 

uczestnicy otrzymają Certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć. 
 

4. Uczestnikom warsztatu po jego zakończeniu, zostaną wydane stosowne poświadczenia,  

na podstawie których będą mogli prowadzić zajęcia. Następnie, po spełnieniu określonych 

warunków otrzymają należne Certyfikaty.  

 

5. Certyfikaty uprawniające do prowadzenia programu, zostaną przekazane podczas spotkania 

podsumowującego po wykonaniu przez uczestników trzech zadań polegających na: 

 Uczestnictwie w warsztatach 

 Przeprowadzenie jednej rady pedagogicznej (przekazanie dokumentacji do organizatora) 

 Udziale w spotkaniu podsumowującym. 
 

6. Każdy uczestnik nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć warsztatowych 

skierowanych do rodziców, do nauczycieli, do wychowawców według programu „Szkoła  

dla rodziców i wychowawców” według części I. 

7. Projekt szkoleniowy realizowany jest w następujących terminach: 

Grupa I     24-26.06.2018  Willa Zameczek – Polanica Zdrój 

      Grupa II    27-29.06.2018  Willa Zameczek – Polanica Zdrój 

            Grupa III – 17.09 – 19.09.2018 – Willa Zameczek-Polanica Zdrój  

Grupa IV - 20.09. – 22.09.2018– Willa Zameczek-Polanica Zdrój  

Spotkanie podsumowujące szkolenie: 26.10.2018 PCEiPPP Wołów ul. T. Kościuszki 27 

8. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na III i IV grupę warsztatową, mianowicie warsztat, 

który odbędzie się w dniach:  

III GRUPA 17-18-19 września 2018r. 

IV GRUPA 20-21-22 wrzesnia 2018 r.  
 

9. Nauczyciel może uczestniczyć w jednym spotkaniu warsztatowym.  

Liczebność grupy 2O osób 

 

ZASADY REKRUTACJI 

§ 4 

1. Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy 

placówek oświatowych województwa dolnośląskiego: przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także pracownicy merytoryczni poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. Zgłoszenia innych osób nie będą brane pod uwagę. 

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie przez uczestników 

karty zgłoszenia, zawierającej niezbędne w procesie rekrutacji załączniki 4 września 2018 r.  

do godz.11:00 

3. Zgłosić do rekrutacji mogą się tylko czynni zawodowo nauczyciele. 

4. Przystępując do procesu rekrutacji nauczyciel zobowiązuje się zaplanować oraz 

przeprowadzić co najmniej jedną radę pedagogiczną, w placówce na terenie Dolnego 

Śląska (może to być macierzysta placówka). 

5. Uczestnik zobowiązuje się przekazać dla Organizatora sprawozdanie z przeprowadzonej 

rady wraz krótką notatką, kopią listy obecności oraz wynikami ewaluacji. 

6. Termin przekazania dokumentów w zależności od daty uczestnictwa w projekcie: 

 

- dla terminu III i IV grupa termin przekazania sprawozdania upływa  09.10.2018 r. 

 

7. Organizator przekazuje uczestnikom wszystkie narzędzia niezbędne do realizacji 

szkoleniowej rady pedagogicznej, zarówno materiały merytoryczne, jak również narzędzia do 

sprawozdania ( ankietę dla uczestników, wzór listy obecności). 

 

8. Zgłoszenie powinno obejmować: 

- kartę zgłoszenia  

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym umieszczanie na stronie Organizatora 

danych, publikacji, fotografii dotyczących projektu)  

- podpis dyrektora szkoły/placówki potwierdzający pracę danego nauczyciela 

- potwierdzenie dyrektora placówki, wyrażającego zgodę na realizację rady pedagogicznej  

 

9. Uczestnictwo w rekrutacji jest bezpłatne. 

 

10. Przesłane zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, dane kontaktowe, tj. nr telefonu, adres e-mail, , staż pracy na stanowisku 

nauczyciela miejsce zatrudnienia w szkole w roku szkolnym 2017/2018. 
 

11. Nauczyciel przystępujący do rekrutacji musi być zatrudniony w placówce na terenie Dolnego 

Śląska. 

12. W przypadku nadesłanie nadesłania większej ilości zgłoszeń, zostanie utworzona lista 

rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej, mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji na kolejny 

termin. Aktualnie pierwszeństwo przysługuje osobom zgłoszonym na termin I i II, które 

spełniły wymogi formalne.  

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia należy nadesłać pocztą lub dostarczyć na adres Organizatora: 

Powiatowe  Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  

ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów – z dopiskiem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 września 2018 r. do godz.11:00  

decyduje data wpływu. 

3. Przysłanie zgłoszenia oraz wpisanie na listę zgłoszonych osób na konkretny termin nie 

jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac niespełniających 

wymogów formalnych. 

 

KRYTERIA OCENY  

§ 5 
 

1. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu ocenione będą przez komisję rekrutacyjną powołaną przez 

Organizatora. Skład komisji zostanie upubliczniony po zakończeniu naboru. 

 

2. Komisja powołana przez Dyrektora PCE i PPP w Wołowie czuwać będzie nad prawidłowym 

przebiegiem rekrutacji. Sprawuje nadzór nad prawidłowym jej przebiegiem oraz podejmuje 

decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 

 

3. Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna przekazanych do Centrum zgłoszeń. 

Ogłoszenie wyników pracy komisji nastąpi do dnia 06.09.2018 r. 

 

4. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać zgłoszenia pod względem następujących kryteriów: 

- kolejność nadesłanych zgłoszeń 

- kompletność nadesłanych zgłoszeń 

- zgodność zaplanowanych rad pedagogicznych 

- spełnienie warunków formalnych 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU 

§ 6 

 

1. Komisja rekrutacyjna wyłoni łącznie 80 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także pracowników merytorycznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych z terenu Dolnego Śląska.  

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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2. Nauczyciele zakwalifikowani  do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniu 

wyjazdowym pt. „Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski 

program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

 

3. Szczegółowy program szkolenia w załączniku nr 3. 

 

4. Zakwalifikowani nauczyciele w ramach szkolenia otrzymają: 

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej 

- publikację naukową o tematyce szkolenia 

- teczkę PCE i PPP w Wołowie  z programem szkolenia  

 

5. Organizator w ramach wyjazdu zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie  

i obiadokolacja), przerwy kawowe. 

 

6. Koszty przejazdu do wyznaczonego miejsca szkolenia pokrywa uczestnik szkolenia. 

 

7. Kwalifikacja do udziału w szkoleniu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. 

Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości skorzystania z wyjazdu, 

kwalifikacja zostanie przekazana kolejnemu, spełniającemu kryteria nauczycielowi. 

 

8. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w programie zostaną powiadomieni przez 

Organizatora.  

 

9. Rezygnacji można dokonać nie później niż na 5 dni przed planowaną datą wyjazdu. 

 

10. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi  06.09.2018 r. 

 

11. Wyniki rekrutacji, nazwisko uczestnika szkolenia oraz dane jego szkoły, zostaną podane  

do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej PCE i PPP w Wołowie, stronie 

www.wolowpce.pl stronie Starostwa www.powiatwolowski.pl 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania uczestnictwa  

w szkoleniu w przypadku zakwalifikowania. 

 

2. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 

 

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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3. Wszystkie zgłoszenia mogą być w całości lub fragmentach wykorzystane przez Organizatora  

w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora. 

 

4. Biorąc udział w rekrutacji, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym dokumencie. 

 

5. Zakwalifikowany nauczyciel wyraża zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie 

internetowej. 

 

6. Nadsyłając zgłoszenie, uczestnicy szkolenia wyrażają jednocześnie zgodę na przesyłanie 

informacji związanych z rekrutacją oraz o innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

PCE i PPP w Wołowie. Niniejszym oświadcza, że został poinformowany o sposobie 

przetwarzania danych. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zgubione bądź zniszczone podczas 

wizyty szkoleniowej. 

 

8. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady rekrutacji. 

 

9. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator. 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania rekrutacji a także  

do dokonywania zmian bez podawania przyczyny. 

 

11. Niespełnienie któregokolwiek wymogu określonego w Regulaminie skutkuje wykluczeniem  

z uczestnictwa w szkoleniu. 

 

12. Podanie przez uczestnika nieprawdziwych informacji również skutkuje wykluczeniem  

z uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 

13. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zastrzeżeniu. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są przez: 

mgr Katarzyna Fęglerska – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

tel: 71/ 389-21-00 wew. 24           e-mail: katarzyna.feglerska@wolowpce.pl   

 

 

 Sporządził:                                                           Zatwierdził:  

 

 Katarzyna Fęglerska     

                                                                ………………………………… 

                                                                                                                                                 Data i 

podpis Dyrektora 

 

Załączniki: 

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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1. Karta zgłoszenia zawierająca uzasadnienie przystąpienia do procesu rekrutacji. 

2. Potwierdzenie. 

3. Szczegółowy program szkolenia 

 

 

Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROCESU REKRUTACJI  

NA SZKOLENIE W TERMINIE 

 (podkreślić termin) : 
 

III GRUPA 17-19 WRZEŚNIA 2018 r.                 IV GRUPA 20-22 WRZEŚNIA 2018r. 

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program  

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów  

placówek oświatowych Dolnego Śląska  
 

DANE NAUCZYCIELA* 

 

Imię i nazwisko  ...............................................................data i miejsce urodzenia................................................. 

ulica i nr domu................................................................. kod, miejscowość ……............................................... 

tel. domowy ..............................tel. komórkowy ........................................e-mail.......................................... 

Zajmowane stanowisko/ nauczanie w klasach …………………………………………………………  

Staż pracy w szkole na stanowisku nauczyciela  ………………………………………………………….. 

nazwa i nr szkoły/placówki....................................................................................................... 

ulica i nr budynku .........................................................kod, miejscowość.................................................. 

tel. do sekretariatu................................................. e-mail szkoły................................................................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora”- Powiatowe 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,, zawartych w zgłoszeniu 

do wzięcia udziału w procesie rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t. j.), na potrzeby związane z przeprowadzeniem 

niniejszej rekrutacji oraz realizacją projektu szkoleniowego pod nazwą Współpraca nauczyciela  

z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”  

dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów placówek oświatowych Dolnego 

Śląska”. Jednocześnie oświadczam, że jestem autorem prezentowanych działań, które nie naruszają 

dóbr osobistych osób trzecich.” 
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                                                                    …………………………………………… 

                                                                                      Data i podpis nauczyciela  
 

*wszystkie pola wymagane, brak którychkolwiek danych jest jednoznaczny z niekompletnością dokumentów 

 

Potwierdzenie danych zamieszczonych w karcie zgłoszenia  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………………… 

 

Opinia dyrektora o nauczycielu i jego działaniach edukacyjnych na terenie szkoły lub innej 

placówki: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………     ………………………………..             ……………………………. 
     

(miejscowość i data)               (pieczęć szkoły )                    (pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

 

POTWIERDZENIE ZAPLANOWANIA  

SZKOLENIOWEJ RADY PEDAGOGICZNEJ NT. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA  

Z RODZICAMI W OPARCIU O OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” 

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani …………………………………………. zaplanował/a 

zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnej rady pedagogicznej pt. „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców” w placówce ……………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Wstępny termin szkoleniowej rady pedagogicznej……………………………………….. 

Przewidywana liczba uczestników………………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………                 ………………………………..     ………………………………… 

 

        (miejscowość i data)                                (pieczęć szkoły )                            (pieczątka 

imienna i podpis dyrektora szkoły) 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji projektu 

szkoleniowego-  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

 pracownicy PCEiPPP w Wołowie 

 Starostwo Powiatowe w Wołowie 

 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 

 podmioty, którym dane zostaną udostępnione w celu realizacji zadania, w tym podmiot realizujący 

usługę hotelową, przekazanie danych jest warunkiem zakwaterowania:  

(nie zostały wyłonione konkretne jednostki w momencie niniejszej rekrutacji)  

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z realizacją projektu przed  

i po jego zakończeniu w niezbędnym zakresie. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem 

uczestnictwa w szkoleniu.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane 

procesowi profilowania.  

 

 

      ……………….. dnia  ...................... ............................................... ..................................... 

          Imię i nazwisko   podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora”- Powiatowe Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,, zawartych w zgłoszeniu  

do wzięcia udziału w procesie rekrutacji ( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) – RODO - z dnia 27 kwietnia 2016 r.). W szczególności zgoda dotyczy danych w zakresie(właściwe 

podkreślić): 

 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na upublicznienie danych na stronie internetowej Organizatora 

 i instytucji Współorganizujących w ramach prowadzonej rekrutacji oraz realizacji szkolenia. 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na upublicznianie wizerunku na stronie internetowej oraz  

w dokumentach związanych z realizacją projektu szkoleniowego „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców” 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na upublicznianie wizerunku w prezentacji multimedialnej związanych 

z realizacją projektu szkoleniowego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na przekazanie danych do Willi Zameczek – Polanica Zdrój , z którym 

zostanie podpisana umowa w kontekście realizacji szkolenia wyjazdowego. 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na przesyłanie informacji dotyczących realizacji szkolenia drogą e-mail 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na publikację zrealizowanych przedsięwzięć w raporcie zbiorowym, 

opracowanym jako część sprawozdania dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

 

 

niniejsza zgoda realizowana jest na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszej rekrutacji oraz 

realizacją grantu pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

autorem prezentowanych działań, które nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am)  

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

………………………………………………….. 
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DZIEŃ I  Warsztaty – Willa Zameczek Polanica Zdrój 
 

DZIEŃ II Warsztaty - Willa Zameczek Polanica Zdrój 
 

 Spotkanie podsumowujące szkolenie - Wołów 
 

DZIEŃ III Warsztaty – Willa Zameczek Polanica Zdrój 
 

PROGRAM SZKOLENIA dla jednej grupy warsztatowej 

 

 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

08.00-10.00     zakwaterowanie uczestników, przerwa kawowa 

10.00-13.45   warsztaty ( 5 godzin dydaktycznych) 

14.00-15.00   obiad 

15.00 -18.45 warsztaty ( 5 godzin dydaktycznych) 

18.45- 19.30 kolacja 

  

 
 

08.00-09.00         śniadanie 

09.00-12.00        warsztaty ( 4 godziny dydaktyczne) 

12.00-12.15      przerwa kawowa 

12.15- 13.45     warsztaty ( 2 godziny dydaktyczne) 

13.45 -14.45  obiad 

14.45- 18.30 warsztaty ( 5 godzin dydaktycznych) 

  18.00 – 19.00        kolacja  

 

 

08.00- 09.00     śniadanie 

09.00- 12.45     warsztaty ( 5 godzin dydaktycznych) 

12.45-.13.00      przerwa kawowa 

13.00 -14.45      warsztaty ( 4 godziny dydaktyczne) 

14.45- 15.30      obiad 

 

 
 

09.00-09.45      rejestracja uczestników, przerwa kawowa 

09.45- 11.15    część merytoryczna – wykład  Joanna Sakowska „Dialog z dzieckiem  

i nie tylko”… 

11.15-11.30 przerwa 

11:30-12:15 część merytoryczna. Regionalna realizacja programu Szkoła dla rodziców 

i wychowawców -Dolny Śląsk- Krystyna Adaśko trener, edukator, 

koordynator i realizator programu 
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12.15-13:00 Przedstawienie raportu końcowego, zawierającego opis realizacji 

warsztatów na Dolnym Śląsku wraz z wnioskami rekomendacjami 

 – Katarzyna Fęglerska, koordynator projektu 

13:13:45 podsumowanie spotkania, wręczenie zaświadczeń 
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