POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 646 55 340 pceluban@interia.pl

Lubań, dn. 31.10.2018r.
PCE.0715.143.2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
w powiecie lubańskim
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa
Dyrektorów i innych przedstawicieli kadry kierowniczej w ramach sieci współpracy
i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych (max. 2 os. z placówki) na szkolenie,
które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 23 listopada 2018 r.. w godzinach od 9.00 do
14.30, na temat:
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Program szkolenia:
1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Ustawie Prawo Oświatowe.
2. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r., min.: zakres pomocy; wskazania do pomocy; formy pomocy;
realizacja zajęć specjalistycznych.
3. Rozporządzenie MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologicznopedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.
4. Organizacja szkoły w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej.
5. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia/ rocznego przygotowania przedszkolnego
(praktyczne rozwiązania). Organizacja nauczania indywidualnego. Organizacja klas
terapeutycznych.
6. Zadania do realizacji dla: nauczycieli, wychowawców, specjalistów; pedagogów
i psychologów; logopedów; doradców zawodowych; terapeutów pedagogicznych.
7. Koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej.
8. Prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej
9. (wzory dokumentów, procedury postępowania w sytuacjach trudnych).
10. Kształcenie, wychowanie i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.
11. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów
objętych kształceniem specjalnym, w tym: wskazanie praktycznych rozwiązań, wzory IPET.
12. Prowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianach (organizacja, formy zatrudnienia).
14. Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej.

15. Pytania od uczestników, indywidualne konsultacje z Wykładowcą.
Przerwa kawowa – 10 minut; przerwa na lunch – 25 minut.
Prowadzący w ramach Instytutu ODN „ProEduco” :
Edyta Kuś - manager oświaty, doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej,
oligofrenopedagog, pasjonatka swojej pracy. Prowadzi szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno
– pedagogicznej, pracy wychowawcy klasy, współpracy z rodzicami uczniów oraz nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły. W swoim dorobku posiada wiele listów uznania oraz podziękowań
od instytucji rządowych. W 2007 r. otrzymała odznaczenie państwowe Ministra Edukacji Narodowej„Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty oraz nagrodę MKO
za szczególne zasługi na rzecz oświaty. Podczas szkoleń dzieli się swoją wiedzą z zakresu oświaty,
wieloletnim doświadczeniem oraz stara się wzmacniać w ludziach pozytywny stosunek do świata.
Udział w szkoleniu dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem jest bezpłatny.
Termin zgłaszania się na szkolenie: do 15.11. 2018r., tel/fax (075) 64655340, pceluban@interia.pl.
na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do pisma.
Proszę o przesyłanie także dodatkowych pytań i problemów, które zostaną przekazane prowadzącym
szkolenie.
Anna Adamska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu

FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Temat szklenia /sieci
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
DANE KANDYDATA
1. Nazwisko ........................................................................ Imię.....................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ........ - ........ - ......... ........................................................................
3. Adres do korespondencji/ nr telefonu /e-mail
adres................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Miejsce pracy …………………………………………………………………………………….

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. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr e-mail: sekretariatpce@interia.pl, tel.:
756455340.
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

