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ZAPRASZAMY
na szkolenia nauczycieli z Częstochowy
oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
MAJ - CZERWIEC 2011
dostępny na stronie internetowej

www.womczest.edu.pl
info@womczest.edu.pl

STRUKTURA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
tel.
+48 34 3606004, 34 3606014, 34 3668778;
fax
+48 34 3606239
www: http://www.womczest.edu.pl;
e-mail: info@womczest.edu.pl
Konto: ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
Oferta doskonalenia nauczycieli ................................................................................................................................... str. 4

Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku

42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
tel./fax +48 34 3278262; tel. 34 3278124
http://osrodek.womczest.edu.pl
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku informuje szkoły/placówki, które realizują w Złotym Potoku i okolicach jednodniowe zajęcia eduka-

cyjne dla dzieci i młodzieży, o możliwości skorzystania z obiadów jedno- lub dwudaniowych w cenie:
zupa: od 2 zł
drugie danie: od 5 zł.
Oferujemy również możliwość organizowania rad
pedagogicznych, wycieczek szkolnych, wyjazdów
integracyjnych oraz zielonych szkół. W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową www.womczest.edu.pl.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aleja Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
Godziny otwarcia:
http://biblioteka.womczest.edu.pl
poniedziałek - 830 - 1800
e-mail: czbp@womczest.edu.pl
wtorek - 830 - 1800
tel. centrala: +48 34 360 60 04
środa - 830 - 1800
- sekretariat - wew. 254
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac we- katalogi – wew. 109
wnętrznych, lekcje biblioteczne)
- czytelnia – wew. 107
piątek - 830 - 1800
- wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
pierwsza sobota miesiąca - 800 - 1300
- wypożyczalnia książek – wew. 612
lub +48 34 3612874
- zespół ds. współpracy z nauczycielami bibliotekarzami – wew. 253
Oferta edukacyjna PBP RODN „WOM” w Częstochowie .................................................................................. str. 10
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
Filia w Kłobucku

Filia w Lelowie

Filia w Lublińcu

Filia w Myszkowie

ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 3173369
klbp@womczest.edu.pl
pn: 800–1800
wt, śr, pt: 800–1600
I i III czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel. 34 3550099
lebp@womczest.edu.pl

ul. I. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
tel. 34 3511798
lubp@womczest.edu.pl
pn, śr: 800–1730
wt, pt: 800–1500
I i III czw. m-ca: 730–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

ul. Prym. Wyszyńskiego 7a
42-300 Myszków
tel. 34 3134494
mybp@womczest.edu.pl
pn, pt: 800–1800
wt, śr: 800–1500
I i II czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

pn, śr, czw, pt: 800–1600
wt: 800–1800
I sob. miesiąca: 800–1300

Wydawnictwo RODN "WOM" w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. centrala: +48 34 3606004, +48 34 3606014 wew. 550..553
http://wydawnictwo.womczest.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYMI CZASOPISMAMI
Szanowni Czytelnicy i Autorzy, drodzy Nauczyciele!

Pozostając w przekonaniu, że na co dzień jesteście Państwo autorami szeregu własnych materiałów edukacyjnych,
że realizujecie w sposób niekonwencjonalny, nowatorski i niezwykle interesujący wiele zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, zachęcamy Państwa do publikacji artykułów o tych osiągnięciach na łamach naszych trzech czasopism.

„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY”

cbo.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące głównie tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia
i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania
i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon
stanowią rozdziały: „Edukacja artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”,
„Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, Z życia szkół i placówek
oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane
bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.



kontakt: Grażyna Bochenkiewicz - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 219

„EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE”

edel.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, studentów uczelni pedagogicznych i pracowników nauki. Redagowane we współpracy z Wyższą Szkołą
Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Jego tematyka dotyczy głównie aspektów odnoszących się do wczesnej edukacji dziecka. Przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań, założenia teoretyczne, idee i projektowane zmiany oraz opinie wielu środowisk. Szczególny nacisk kładzie na prezentowanie własnego punktu widzenia. Strukturę czasopisma stanowią trzy działy: „Z teorii”, „Z praktyki”, „Nowości i recenzje wydawnicze”. Czasopismo ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie
ok. 300 egzemplarzy. Dostępne w prenumeracie rocznej 20 zł (4 numery). Każdy numer poświęcony innemu zagadnieniu. Temat kolejnego numeru (3/2011): Wspomaganie rozwoju procesów poznawczych dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Termin składania artykułów: do 30.06.2011 r.



kontakt: Jadwiga Mielczarek - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 216

„KWARTALNIK NAUCZYCIELSKI”

www.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Preferuje artykuły
dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie zajęć edukacyjnych wynikających z „Podstawy programowej…”, a szczególnie zagadnień dotyczących: nowoczesnych metod kształcenia i wychowania,
innowacji pedagogicznych, zarządzania w oświacie, konstruowania programów nauczania, wychowania do życia w rodzinie, szkolnictwa zawodowego, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowania przez twórczość. Ukazuje się kwartalnie, w formie elektronicznej na stronie internetowej naszego ośrodka: www.womczest.edu.pl, w zakładce „Forum nauczycieli”. Termin składania artykułów w formie
elektronicznej do 30.06.2011 r.



kontakt: Ryszard Kluba - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kluba@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 221

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Wybór, modyfikacja i opracowania przez
szkoły własnych programów nauczania
dla zawodu.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb
Ucznia i Plan Działań Wspierających.

Dla kogo
nauczyciele szkolnictwa zawodowego

nauczyciele, wychowawcy
klas szkół podstawowych,
placówek opiekuńczowychowawczych z terenu
Częstochowy i powiatu częstochowskiego
NOWY EGZAMIN GIMNAZJALNY- nowe nauczyciele matematyki
rodzaje zadań.
ze szkół gimnazjalnych
z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele
w edukacji wczesnoszkolnej - nowe ure- edukacji wczesnoszkolnej
gulowania prawne.
z Częstochowy
Zespołowy projekt edukacyjny w szkole. nauczyciele z Częstochowy
Forum wymiany doświadczeń.
i powiatu częstochowskiego
Specjalne potrzeby edukacyjne
nauczyciele szkół podstawo- rola i zadania nauczyciela w edukacji
wych z Częstochowy
włączającej.
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze- nauczyciele wszystkich tynie materiałów dydaktycznych
pów szkół
do jej wykorzystania - Część I.
Zgłoszenia kierować na adres: pienkowska@womczest.edu.pl
NOWY EGZAMIN GIMNAZJALNY- nowe nauczyciele matematyki szkół
rodzaje zadań.
gimnazjalnych z pow. kłobuckiego, lublinieckiego,
myszkowskiego
Inwentarz H.C. Gunzburga - narzędzie
nauczyciele pracujący
diagnostyczno-oceniające stanowiące
z uczniem z upośledzeniem
podstawę planowania pracy dla wszyst- umysłowym
kich stopni upośledzenia umysłowego
- warsztaty.
Zgłoszenia kierować na adres: zurek@womczest.edu.pl do 20.04.2011 r.
Prezentacje świetlic szkolnych.
wychowawcy świetlic szkolPapierowa wiklina. Wykorzystanie masy nych, nauczyciele edukacji
papierowej w twórczej pracy uczniów.
wczesnoszkolnej, nauczyciele
realizujący zajęcia opieki
świetlicowej - zgodnie z art.
42 ust. 2 KN - z Częstochowy
i powiatu
Celebracja na katechezie - metody litur- nauczyciele religii
giczne.
Lekcje języka obcego z tablicą interaknauczyciele języków obcych
tywną – rozwiązania dydaktyczne.
wszystkich typów szkół
Świat kreską malowany - scenariusz
nauczyciele przedmiotów
lekcji plastyki i muzyki połączony
artystycznych
z warsztatem.
Edukacja ekonomiczna w nowej podsta- nauczyciele szkolnictwa zawie programowej.
wodowego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele, wychowawcy
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb szkół podstawowych, placóUcznia i Plan Działań Wspierających.
wek opiekuńczo-wychowawczych pow. kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

05.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos

06.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

09.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber

09.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
A. Żurek

09.05.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.231

M. Tubielewicz

09.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Klimza

10.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

11.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

D. Duber

11.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

11.05.2011 r.
godz. 1500

SP nr 35
w Częstochowie

U. Mielczarek

11.05.2011 r.
godz. 1500
12.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237
RODN „WOM”
s. 244

12.05.2010 r.
godz. 1500

RODN,,WOM’’
s. 236

S. Kurcab

12.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos

12.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek

I. Karlak
M. Pieńkowska

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

Temat
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w edukacji wczesnoszkolnej - nowe uregulowania prawne.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w przedszkolu – nowe uregulowania
prawne.

Dla kogo

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z powiatu częstochowskiego
nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
„Przyjaciele Zippiego” - program promo- realizatorzy IV edycji procji zdrowia psychicznego dla dzieci 5-7 gramu
letnich – podsumowanie realizacji programu.
Rola pedagoga i psychologa szkolnego
pedagodzy i psycholodzy
w organizacji pomocy psychologiczno wszystkich typów szkół
pedagogicznej na terenie szkoły i plai placówek
cówki.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
wychowawcy klas, nauczyciew szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb le gimnazjów z terenu CzęUcznia i Plan Działań Wspierających.
stochowy, pow. częstochowskiego
Zespołowy projekt edukacyjny w szkole. nauczyciele z powiatów kłoForum wymiany doświadczeń.
buckiego, lublinieckiego
i myszkowskiego
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze- nauczyciele wszystkich tynie materiałów dydaktycznych
pów szkół
do jej wykorzystania - Część II.
Zgłoszenia kierować na adres: pienkowska@womczest.edu.pl
Akademia Wychowawcy. Uczniowie
nauczyciele wszystkich tyzagrożeni niedostosowaniem społeczpów szkół i placówek
nym.
Webinarium: Tworzenie scenariusza
nauczyciele zainteresowani
kursu e-learningowego, cz.1 (planowaprowadzeniem kształcenia na
nie kursu).
odległość
Zgłoszenia do dnia 16.05. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Konkursy matematyczne w Polsce.
nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
III Forum Edukacji Twórczej
nauczyciele przedszkoli,
„Sztuka ciebie szuka” - konferencja połą- przedmiotów artystycznych,
czona z warsztatami kreatywności
przedmiotów humanistyczartystycznej.
nych
Zgłoszenia kierować na adres: kurcab@womczest.edu.pl lub telefonicznie
34 3606004 wew. 233
Organizacja wycieczek szkolnych.
wychowawcy klas, nauczyciele gimnazjów z terenu Częstochowy, pow. częstochowskiego kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele edukacji wczew edukacji wczesnoszkolnej - nowe ure- snoszkolnej z powiatu kłogulowania prawne.
buckiego
Doskonalenie metod pracy z uczniem
nauczyciele przedmiotów
zdolnym.
humanistycznych szkół podstawowych
Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego nauczyciele szkół podstawow szkole podstawowej i w gimnazjum.
wych i gimnazjanych
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele przedszkola
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb z terenu Częstochowy,
Ucznia i Plan Działań Wspierających.
pow. częstochowskiego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele edukacji wczew edukacji wczesnoszkolnej - nowe ure- snoszkolnej z powiatu myszgulowania prawne.
kowskiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

12.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
A. Żurek

13.05.2011 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek
A. Żurek

16.05.2011 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

16.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

E. Doroszuk

16.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek

16.05.2011r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

17.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

17.05.2011 r.
godz. 1100

RODN „WOM”
Aula „Forum”

E. Doroszuk

17.05.2011 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

17.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

A. Perczak

18.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
Aula „Forum”

S. Kurcab
J. Mielczarek
M. Tubielewicz

19.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek

19.05.2011r
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
A. Żurek

19.05.2011 r.
godz. 1500

RODN,,WOM’’
s. 231

M. Tubielewicz

19.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

M. Wasik-Tyrała

23.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek

23.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
A. Żurek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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Temat
Doskonalenie metod pracy z uczniem
zdolnym.

Dla kogo
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych szkół gimnazjalnych
nauczyciele przedmiotów
artystycznych
nauczyciele prowadzeniem
kształcenia na odległość

Program własny zajęć artystycznych
- struktura, procedury, dopuszczenie.
Webinarium: Tworzenie scenariusza
kursu e-learningowego, cz.2 (przygotowanie zasobów dydaktycznych).
Zgłoszenia do dnia 23.05. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Konkursy matematyczne w Polsce.
nauczyciele matematyki szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
„Zło dobrem zwyciężaj.” – warsztat
nauczyciele religii
w terenie
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w przedszkolu – nowe uregulowania
prawne.

nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele przedszkola
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb z pow. kłobuckiego, myszUcznia i Plan Działań Wspierających.
kowskiego i lublinieckiego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele
w edukacji wczesnoszkolnej - nowe ure- edukacji wczesnoszkolnej
gulowania prawne.
z pow. lublinieckiego
Miejsca pamięci w Częstochowie oraz ich nauczyciele wszystkich tyrola w wychowaniu dzieci i młodzieży.
pów szkół i placówek, wyKONFERENCJA podsumowująca projekt. chowawcy
Zgłoszenia kierować na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl do
17.05.2011 r.
Webinarium: Tworzenie scenariusza
nauczyciele prowadzeniem
kursu e-learningowego, cz.3 (scenariusz kształcenia na odległość
testu).
Zgłoszenia do dnia 30.05. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Wykorzystanie EWD w szkole ponaddyrektorzy szkół ponadgimgimnazjalnej kończącej się maturą - senazjalnych
minarium.
Edukacja przyrodnicza na ścieżce dydak- nauczyciele wszystkich tytycznej – wykorzystanie zjawisk kraso- pów szkół
wych w dydaktyce przyrody oraz geografii.
Uwaga: wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy
o zgłoszenie się na adres: wasik-tyrala@womczest.edu.pl w terminie
do 24 maja 2011 r. O miejscu zbiórki oraz szczegółowym programie
warsztatów poinformujemy w późniejszym terminie.
Świat kreską malowany- scenariusz
nauczyciele przedmiotów
lekcji plastyki i muzyki połączony
artystycznych
z warsztatem.
Planowanie pracy koła matematycznego nauczyciele matematyki
– praca z uczniem zdolnym; praca
wszystkich typów szkół
z uczniem słabym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele, wychowawcy
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb szkół
Ucznia i Plan Działań Wspierających.
ponadgimnazjalnych
Specjalne potrzeby edukacyjne - rola
nauczyciele szkół podstawoi zadania nauczyciela w edukacji włącza- wych z powiatu częstochowjącej.
skiego
Webinarium: Tworzenie scenariusza
nauczyciele prowadzeniem
kursu e-learningowego, cz.4 (ewaluacja kształcenia na odległość
kursu).
Zgłoszenia do dnia 6.06. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

23.05.2011r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

23.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

24.05.2011 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

25.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Perczak

25.05.2011 r.
godz. 1500

Pomnik bł. ks.
J. Popiełuszki,
Al. Sienkiewicza

I. Karlak

27.05.2011 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek
A. Żurek

30.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

30.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
A. Żurek

31.05.2011 r.
godz. 1300

RODN „WOM”
Aula „Forum”

G. Bochenkiewicz

31.05.2011 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

02.06.2011 r.
godz. 1100

RODN „WOM”
Aula „Forum”

A. Perczak

02.06.2011 r.
godz. 1300

zajęcia
w terenie

M. Wasik-Tyrała

03.06.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

06.06.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber

06.06.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

06.06.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Klimza

07.06.2011 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

Temat

Termin
godzina
07.06.2011 r.
godz. 1500

Dla kogo

EWD w szkole ponadgimnazjalnej.

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Specjalne potrzeby edukacyjne - rola
nauczyciele szkół podstawo08.06.2011 r.
i zadania nauczyciela w edukacji włącza- wych z pow. kłobuckiego, lugodz. 1500
jącej.
blinieckiego i myszkowskiego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
nauczyciele gimnazjów
09.06.2011 r.
w szkole. Karta Indywidualnych Potrzeb z pow. kłobuckiego, myszgodz. 1500
Ucznia i Plan Działań Wspierających.
kowskiego i lublinieckiego

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 201

A. Perczak

RODN „WOM”
s. 236

A. Klimza

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana
doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Termin
godzina

Dla kogo

Moodle jako narzędzie doskonalenia bibliotekarzy.

nauczyciele bibliotekarze
wszystkich typów szkół

Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną
na stronie internetowej www.womczest.edu.pl

Jak w nowoczesny sposób promować bibliotekę szkolną?

nauczyciele bibliotekarze
wszystkich typów szkół

Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną
na stronie internetowej www.womczest.edu.pl

Edukacja czytelnicza i medialna
w nowoczesnej bibliotece szkolnej.

nauczyciele bibliotekarze
wszystkich typów szkół

Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną
na stronie internetowej www.womczest.edu.pl

Miejsce

Szkolenie realizowane w ramach e-learningu

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 30.06.2011 r.
Szkolenie realizowane w ramach e-learningu

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 30.06.2011 r.
Szkolenie realizowane w ramach e-learningu

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 30.06.2011 r.

Akademia Szczęśliwego Dzieciń- nauczyciele wychowania
stwa - w kręgu bezpieczeństwa
przedszkolnego i edukacji
- konferencja.
wczesnoszkolnej oraz rodzice
Karty zgłoszenia należy przesłać do 6.05.2011 r. na adres:
hiller@womczest.edu.pl

12.05.2011 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Prowadzący
A. Arkabus
A. Płusa
A. Arkabus
A. Płusa
A. Arkabus
A. Płusa
A. Hiller
J. Janicka
M. Małek
I. Bajor

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
Doskonalenie zawodowe
metodą e-learningu.

Dla kogo
nauczycieli liderzy WDN

Temat
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego.

Dla kogo
nauczyciele starający się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
nauczyciele wychowania
fizycznego ubiegający się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego
nauczyciele starający się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele wychowania
fizycznego ubiegający się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin
godzina
23.05.2011 r.
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
Aula „Forum”

K. Wilk

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

09.05.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

11.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

12.05.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

18.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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Temat
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego, dokumentacja.
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego, dokumentacja.
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego.
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego.
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela starającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela
dyplomowanego.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele mianowani
z pow. kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego

19.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

R. Kluba

nauczyciele mianowani
z Częstochowy i pow. częstochowskiego

20.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

25.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

27.05.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

09.06.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

13.06.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

Dla kogo

nauczyciele kontraktowi
z pow. kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
nauczyciele kontraktowi
z Częstochowy i pow. częstochowskiego
nauczyciele starający się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
nauczyciele starający się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Wokół historii lokalnej. Tworzenie nauczyciele historii
historycznej
ścieżki
dydaktycznej
w oparciu o "Monografię Myszkowa".
Udział proszę potwierdzić pod nr tel. 600458947 lub e-mail: jarekdurka@o2.pl
do 04.05.2011 r.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

09.05.2011 r.
godz. 15::

Gimnazjum nr 1
w Myszkowie

J. Durka

Koniecpolski Konkurs Matematyczny

nauczyciele z terenu objęte- 18.05.2011 r. Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
go doradztwem
godz. 1415
w Koniecpolu
Finał XI Jurajskiego Konkursu Matema- uczniowie klas gimnazjal- 19.05.2011 r. Gimnazjum nr 1
A. Wiśniewska
tycznego.
nych
godz. 1000
w Koziegłowach
Posiedzenie komisji weryfikacyjnej
nauczyciele matematyki
23.05.2011 r. Gimnazjum nr 1
XI Jurajskiego Konkursu MatematyczA. Wiśniewska
godz. 1500
w Koziegłowach
nego.
Matematyczne portfolio przygotowynauczyciele z terenu objęte- 01.06.2011 r. Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
wane przez uczniów.
go doradztwem
godz. 1415
w Koniecpolu
Mój podręcznik do historii - analiza nauczyciele historii
treści w kontekście podstawy progra03.06.2011 r. Gimnazjum nr 1
J. Durka
mowej i potrzeb.
godz. 15::
w Myszkowie
Udział proszę potwierdzić pod nr tel. 600458947 lub e-mail: jarekdurka@o2.pl
do 31.05.2011 r.

Budowanie autorytetu nauczyciela –
lidera.
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nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych 08.06.2011 r.
w szkołach podstawowych
godz. 1600
gminy Myszków

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

AKADEMIA WYCHOWAWCY – II EDYCJA
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji w ramach II edycji programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy”.
Akademia Wychowawcy jest adresowana do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.
Celem tegorocznej edycji programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
17.05.2011r. (11.00 - 14.00) Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Warunki uczestnictwa:
Każde spotkanie stanowi integralną całość.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: doroszuk@womczest.edu.pl z podaniem nazwy szkoły, telefonu i ilości osób.
Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Informacji udziela: Elżbieta Doroszuk, tel. 34 360 60 04, wew. 218

KONFERENCJA: III FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ
18.05.2011 r. godz. 1500 Aula „Forum” RODN „WOM” w Częstochowie
Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na III Forum Edukacji Twórczej „Sztuka
ciebie szuka”. Konferencja połączona jest z warsztatami kreatywności artystycznej.
Program konferencji:
Rola dorosłych w kreowaniu rozwoju twórczego dzieci
Sztuka ciebie szuka- prezentacja wybranych aspektów warsztatów edukacji twórczej.
Warsztaty:
Reżyseria edukacyjna w pracy z uczniem zdolnym
Piaskowe wycinanki, instalacje, znane i nieznane techniki plastyczne
Integracja przez teatr
Konferencji towarzyszyć będzie występ zespołu muzycznego, wystawa prac uczniów: instalacje, fotografia, pokaz mody na
wesoło. Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.womczest.edu.pl
Zgłoszenia proszę przesłać do 12 maja 2011r. pocztą elektroniczną na adres: kurcab@womczest.edu.pl lub telefonicznie
34 360 60 04 wew.233

SEMINARIUM: WYKORZYSTANIE EWD W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ KOŃCZĄCEJ SIĘ MATURĄ
02.06.2011 r. o godz. 1100 Aula „Forum” RODN „WOM” w Częstochowie
W związku z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej matura.ewd.edu.pl zapraszamy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na seminarium dotyczące wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej.
Seminarium zorganizowane we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie poprowadzą
konsultanci RODN „WOM" w Częstochowie : Dorota Duber, Ryszard Kluba, Agnieszka Perczak.
Celem spotkania jest przedstawienie istoty EWD jako wskaźnika efektywności nauczania w szkole.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2010/2011 – ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Kursy kwalifikacyjne

Lp.

Tytuł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zarządzanie w oświacie................................................................................................................................................................................................... 210
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ................................................................................................................................ 270
Oligofrenopedagogika ...................................................................................................................................................................................................... 260
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem ............................................................................................................... 350
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ................................................................................................................................................................... 270
Terapia pedagogiczna ...................................................................................................................................................................................................... 270
Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................................................................................................ 250
Bibliotekoznawstwo ......................................................................................................................................................................................................... 270
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka................................................................................................................................... 300
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu..................................................................................................................... 150
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ................................................................................................................... 80

liczba godz.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25-30 osób.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Szkolenie w sprawie obsługi bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy - radom pedagogicznym lub mniejszym grupom
zainteresowanych nauczycieli, bezpłatne szkolenie w wymiarze 45 min., związane z wykorzystaniem systemu informacyjno-wyszukiwawczego SOWA, pod hasłem „Materiały dla nauczycieli w zbiorach naszej biblioteki - jak je wyszukać i zarezerwować nie wychodząc z domu”.
Celem jest wskazanie możliwości wyszukiwania interesujących zbiorów, nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się
katalogami on-line, samodzielne sporządzanie zestawień bibliograficznych na interesujący nauczycieli temat, a przede wszystkim obsługę własnego konta w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej (przeglądanie katalogu, rezerwacja i zamawianie książek).
Szkolenie może odbyć się w szkole lub na terenie RODN „WOM” w Częstochowie.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają:
Ewa Otrąbek otrabek@womczest.edu.pl,
Beata Raczyńska raczynska@womczest.edu.pl;
tel. 34 360 60 04 wew. 612

Zajęcia biblioteczne
Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej odbywają się w bibliotece w każdy czwartek. Do uczestnictwa zapraszamy uczniów
różnych typów szkół i placówek, od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie i wybór tematu zajęć.
W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy kontaktować się z:
Beatą Raczyńską (raczynska@womczest.edu.pl) lub Aliną Tyś (tys@womczest.edu.pl), tel.: 34 361 28 74
Grupa docelowa

czas trwania
zajęć

Książka przyjacielem przedszkolaka

przedszkola

1 godz.

Poszukiwanie Duszka Książkouszka w bibliotece

przedszkola

1 godz.

Spotkanie z Plastusiem w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej

klasy I-III szkół podstawowych

1,5-2 godz.

Brzechwa dzieciom

klasy I-III szkół podstawowych

1,5-2 godz.

Budowa książki

klasy I-III szkół podstawowych

1,5-2 godz.

Co to takiego teatr?

klasy IV szkół podstawowych

1,5 godz.

Dokumenty gromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej

klasy V szkół podstawowych

1,5 godz.

Reklama jako forma komunikatu

klasy VI szkół podstawowych

1,5 godz.

Jak korzystad z encyklopedii i słowników? - zajęcia z wykorzystaniem technik
multimedialnych

gimnazja

1,5 godz.

Czasopismo źródłem wiedzy i informacji

gimnazja

1,5 godz.

Reklamo – pokaż prawdziwą twarz!

gimnazja

1,5 godz.

Podróż w świat filmu - historia i język filmu, tworzenie scenariusza i scenopisu

gimnazja

1,5 godz.

kl. I i II liceum oraz kl. I-III tech.

1,5 godz.

Jak gromadzid i porządkowad literaturę w celu przygotowania się do egzaminu
maturalnego z języka polskiego?

szkoły ponadgimnazjalne

1,5 godz.

Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania

szkoły ponadgimnazjalne

1,5 godz.

klasy I-III szkół podstawowych

1,5 godz.

klasy IV-VI szkół podstawowych

1,5 godz.

wszystkie typy szkół

45 min.

Tematyka zajęć

Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie

Zajęcia z elementami biblioterapii: Nowy kolega
Zajęcia z elementami biblioterapii: Kompleksy – co to takiego?
Biblioteka, jakiej nie znamy
10
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH NIEPŁATNE/PŁATNE
W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
• 2 godziny dydaktyczne – tylko zwrot kosztów materiałów i dojazdu do szkoły/placówki
• 4 godziny dydaktyczne – 250-300 PLN
Szczegółowych informacji udziela prowadzący zajęcia konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
1. E-nauczyciel. Kompetencje z zakresu dydaktyki kształcenia na odległość
i wykorzystania platformy MOODLE ............................................................................... Grażyna Bochenkiewicz
2. Kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz dokumentowanie jej dziejów
i osiągnięć - w odniesieniu do praktycznych rozwiązań, zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz wybranych publikacji szkół .......................................... Grażyna Bochenkiewicz
3. Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki .............. Grażyna Bochenkiewicz
4. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?............................................................. Elżbieta Doroszuk
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Elżbieta Doroszuk
6. Motywowanie uczniów jako warunek jakości procesu nauczania - uczenia
się ................................................................................................................................................. Dorota Duber
7. Podstawy pomiaru dydaktycznego .................................................................................. Ryszard Kluba
8. Planowanie wynikowe.......................................................................................................... Ryszard Kluba
9. Awans zawodowy nauczycieli ............................................................................................ Ryszard Kluba
10. Podstawy teoretyczne edukacyjnej wartości dodanej (EWD) ............................... Ryszard Kluba
11. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
12. Współpraca międzyprzedmiotowa w realizacji procesu dydaktycznego
i wychowawczego szkoły ..................................................................................................... Sylwia Kurcab
13. Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
14. Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
15. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapia w stymulowaniu rozwoju
ucznia .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
16. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z trudnościami w nauce i z opinią psychologiczno-pedagogiczną......................................... Urszula Mielczarek
17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowe spojrzenie ........................................ Urszula Mielczarek
18. Wstępna diagnoza gotowości szkolnej - sprawność funkcji poznawczych ....... Urszula Mielczarek
19. Różnorodne metody i formy pracy z uczniem nadpobudliwym............................ Urszula Mielczarek
20. Zasady pracy z uczniem z dysleksją - co warto wiedzieć? ....................................... Urszula Mielczarek
21. Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
22. Niechęć do szkoły - poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. .................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
23. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Rozwiązania prawne i organizacyjne ............................................................................................................................................ Małgorzata Tubielewicz
24. Praca z uczniem zdolnym .................................................................................................... Maria Wasik-Tyrała
25. Nowoczesne metody uczenia się – nauczania .............................................................. Maria Wasik-Tyrała
26. Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego ............. Maria Wasik-Tyrała
27. Planowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy
programowej............................................................................................................................ Katarzyna Wąsowicz
28. Jak skutecznie pracować z rodziną dziecka z niepełnosprawnością?................. Aneta Żurek
29. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
30. Jak realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole? ............... Aneta Żurek
31. Jak skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
dla ucznia?................................................................................................................................. Aneta Żurek
32. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
33. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2010/2011
na doskonalenie zawodowe organizowane
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
(Zgłoszenie można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Tytuł szkolenia/kursu: ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Urodzony(a) dnia:

DZIEŃ

Adres zamieszkania:

MIESIĄC

w
ROK

MIEJSCOWOŚĆ (W MIEJSCOWNIKU)

KOD

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA

Telefon prywatny:

NIP:

Adres e-mail:
Wykształcenie:
Nazwa uczelni: ......................................................................................................................................................................................
Rok ukończenia: ............; kierunek .............................................................................................................. ; tytuł .......................
Kwalifikacje pedagogiczne:
 posiadam
 nie posiadam
Nauczane przedmioty: 1. ..........................................................
2. ...........................................................
3. ..........................................................
4. ...........................................................
Staż pracy w zawodzie nauczyciela: ................
 nauczyciel stażysta
 kontraktowy
 mianowany
 dyplomowany
Typ szkoły/placówki:  przedszkole  szkoła podstawowa  gimnazjum  szkoła ponadgimnazjalna

 inna (jaka): .............................................................................................................................................
Funkcja/stanowisko:  nauczyciel
 dyrektor
 pracownik samorządu terytorialnego

 inna (jaka):

 pedagog szkolny
 bibliotekarz
 doradca metodyczny  wizytator

Miejsce pracy:
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

Adres
MIEJSCOWOŚĆ

GMINA
ADRES

Telefon szkoły/placówki:

NIP:
NIP SZKOŁY/PLACÓWKI

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę
na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych i statystycznych. Ponadto oświadczam, że znane jest
mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

................................................., dnia .........................

..............................................................................
podpis nauczyciela

UWAGI:
Kursy kwalifikacyjne wymagają załączenia zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce oświatowej, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu oraz kwalifikacji pedagogicznych
*)
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