POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań
tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Lubań, dn. 04.09.2019 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
w powiecie lubańskim
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że w
roku szkolnym 2019/2020 realizowany będzie Program wspierania nauczycieli przedmiotów
zawodowych.
Program skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych w następujących
szkołach powiatu lubańskiego:
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu
• Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Lubaniu
Propozycje doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach niniejszego
programu, dotyczą następującego zakresu kompetencji:
- dydaktycznych - analiza programów nauczania, stosowanie różnych sposobów realizacji
treści kształcenia, stosowanie skutecznych metody nauczania, technik szybkiego uczenia się,
przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, praca z uczniem: zdolnym,
z trudnościami w nauce, niepełnosprawnym,
- psychologiczno - pedagogicznych - komunikacja interpersonalna, motywowanie uczniów do
nauki,
- informatycznych - zastosowanie programów komputerowych i technologii informatycznej w
nauczanych przedmiotach zawodowych, nauczanie na odległość,
- językowych - nauczanie języka obcego branżowego.
Dla każdej branży przewidziano jedno spotkanie warsztatowe.
Ponadto program obejmuje seminarium z przedstawicielami rynku pracy (pracodawcy,
organizacje zajmujące się aktywizacją absolwentów i osób bezrobotnych).
Warunkiem udziału w programie jest złożenie przez nauczyciela Zgłoszenia udziału w
formie doskonalenia zawodowego – sieci wspierania nauczycieli przedmiotów zawodowych
oraz zgoda Dyrektora szkoły/placówki. Udział w programie jest bezpłatny.
Zgłoszenia oraz zgody (załączone do pisma) prosimy przesyłać mailem
(doradca.metodyczny.pceluban@interia.pl lub sekretariatpce@interia.pl) lub faksem (nr
tel/fax 075 646 55 340) do dnia 23.09.2019 r.
Anna Adamska
dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu
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Załącznik nr 1
Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia zawodowego – sieci wspierania nauczycieli
przedmiotów zawodowych
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

DATA I MIEJSCE URODZENIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
MIEJSCE PRACY (NAZWA
SZKOŁY/PLACÓWKI, ADRES, NR
TELEFONU)
STAŻ PRACY NA STANOWISKU
NAUCZYCIELA
BRANŻA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

......................................................... dnia ........ - ........ - .......... ............................
( podpis )
Złożenie podania jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wnioskowanej formie wsparcia. Udział w sieci jest
nieodpłatny.
ZGODA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI
Wyrażam zgodę na udział Pani/ Pana ……………………………………………………………………………....
w sieci wspierania nauczycieli rozpoczynających pracę
………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………….
( pieczęć i podpis dyrektora)

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań
tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Czy wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych, w celu realizacji działań
szkoleniowych,
organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjnym w Lubaniu,
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań., zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 TAK, wyrażam zgodę.

 NIE, nie wyrażam zgody.

...........................................................
( podpis oświadczającego)
Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu (59-800), Al.
Kombatantów.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, e-mail: r.wielgus@bhpex.pl, tel.: 609-856-986, link
https://www.bhpex.pl/giodo/punkt-kontaktowy-inspektora-ochrony-danych.
3. Ma Pani/ Pan prawo: dostępu do swoich danych/ otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia)
swoich danych; do usunięcia danych; do ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania; do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, m. in. w celach: udziału w szkoleniach,
konferencjach, konkursach organizowanych przez Administratora; zawarcia i wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną; wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur i
dokumentów księgowych.
5. Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane
identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne.
6. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do archiwizacji zaświadczeń ukończenia
szkoleń, kursów, itd., jednak nie dłużej niż 5 lat.
7. Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do
przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z przepisami prawa; inne podmioty przetwarzające dane
w imieniu Administratora, pracownicy Administratora.
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w wybranej
formie wsparcia.
9. Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/ Pana lub od szkoły, w której jest Pani zatrudniona.
10. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG.
11. Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu
mailowego: sekretariatpce@interia.pl

