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Formularz zgłoszeniowy 
do udziału w bezpłatnym szkoleniu  

„Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach” 

w ramach projektu  

„Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie 

doskonalenia nauczycieli w 2017 r.” 

1.  Proszę zaznaczyć jedno wybrane szkolenie: 

* szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek woj. śląskiego 

2. Dane uczestnika (dane obowiązkowe): 
 

Imię i nazwisko: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Adres zamieszkania: 

Ulica/nr: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Miejscowość/ kod pocztowy: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Kontakt: 

Telefon:        …………..…………………………………………………………             Mail:         …….…………………………………..………………………………………………….…… 

Stanowisko: 
Stanowisko nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1379 z późn. zm. 

□ nauczyciel w przedszkolu □ nauczyciel w szkole □ nauczyciel w placówce 
 

Nauczany przedmiot:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Miejsce zatrudnienia (dane obowiązkowe): 
 

Pełna nazwa placówki: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Adres placówki: 

Ulica/nr: …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Miejscowość/ kod pocztowy:  …………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Województwo: śląskie 

 

□* Deklaruję chęć udziału w szkoleniu pt.: „Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach” realizowanym przez 

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w terminie wskazanym w pkt 1. 

□* Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu pt.: „Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w 

szkołach i placówkach” oraz akceptuję jego zapisy w całości. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze mnie danych osobowych dla celów sprawozdawczości przed Kuratorium Oświaty w 

Katowicach w ramach szkolenia pt.: „Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach”. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, w 

tym z wykorzystaniem  automatycznych systemów wywołujących: □ SMS-em   □ e-mailem    □drogą telefoniczną (kontakt z konsultantem)  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów Grupy Wydawniczej 

WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. 

 
 

………………………………………………… 

* Zaznaczenie obowiązkowe         Data i czytelny podpis uczestnika 

 
Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96 (WSiP). Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane są 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z realizacją projektu, informowaniem o produktach i usługach oraz archiwizowaniem. Każdej osobie 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji projektu. 

□ gr I 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach  

17.10.2017 Chorzów 

godz. 09:00-18:30 

□ gr II 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach 

28.10.2017 Chorzów 

godz. 11:30-20:00 

□ gr III 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach 

09.11.2017 Chorzów 

godz. 09:00-18:30 

□ gr IV 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach 

16.11.2017 Chorzów 

godz. 09:00-18:30 


