28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56 fax. 41 378 45 04
www.podidn.busko.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl

Szanowni Państwo!
W związku z wprowadzeniem od nowego roku szkolnego 2017/218 do podstawy
programowej różnych przedmiotów, w tym w edukacji wczesnoszkolnej elementów
programowania zachęcam nauczycieli z Państwa placówek do wzięcia udziału w cyklu
szkoleń z tego zakresu.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia znajdują się w załączniku oraz na
naszej stronie internetowej tj.: www.podidnbusko.pl.

Z poważaniem
Jolanta Maślicha
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56 fax. 41 378 45 04
www.podidn.busko.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat:

„Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie”
Szkolenie kierowane jest do zainteresowanych nauczycieli ze szczególnym
uwzględnieniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Szkolenie realizowane będzie zarówno w formie wykładu jak i zajęć praktycznych przy
komputerach. Szkolenie prowadzić będzie wyspecjalizowana kadra posiadająca bogate
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu programowania.
Planowany termin szkolenia: marzec/kwiecień 2017 r. (2 spotkania).
Koszt uczestnictwa: 150 zł brutto. Cena obejmuje koszty szkolenia, materiały
szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz serwis kawowy.
Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 21.
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.02.2017 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: podidn@busko.internetdsl.pl, tradycyjną drogą pocztową na adres
Ośrodka: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
lub faksem: 41 378 45 04.

Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność
zgłoszeń. Po zrekrutowaniu grup poinformujemy Państwa o pierwszym terminie
szkolenia.
W załączeniu szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 378 18 56

Zapraszamy!!!

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W BUSKU - ZDROJU
KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu na temat „Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie”
organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
DANE UCZESTNIKÓW:

Lp.

Nazwisko i imię
uczestnika szkolenia

Stanowisko służbowe

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail
uczestnika szkolenia

1

2

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:
Nazwa jednostki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………...
Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju
w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie
faktury wystawionej po szkoleniu. W przypadku nie zgłoszenia się w/w kandydatów na szkolenie zobowiązujemy się
do wyznaczenia zastępstwa lub pokrycia kosztów szkolenia za w/w osoby.
Oświadczamy, iż udział w szkoleniu zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych: Tak



Nie



…………..……………………………………………...
(podpis dyrektora lub innej osoby
kierującej na szkolenie)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w celach związanych z organizacją szkolenia nt. „Innowacyjne nauczanie
informatyki - programowanie” oraz na publikowanie mojego wizerunku w celach promocyjnych Ośrodka.

1. …………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

2. …………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………
(podpis uczestnika)

………………………………………………………
(podpis uczestnika)

