Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
42-224 Częstochowa, ul. I Kosmowskiej 5
tel. 34 362 51 05, e-mail: edu@sod.edu.pl
http://www.sod.edu.pl/granty

Oferta realizacji szkoleń dla nauczycieli
w ramach programu – wykorzystanie
środków na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli w 2017 r.

ZAPRASZAMY
Nowa podstawa programowa języka polskiego – wdrażanie
i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania
w szkole podstawowej.
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa matematyki – wdrażanie
i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole
podstawowej.
Adresat: nauczyciele matematyki szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej
– wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów
nauczania w szkole podstawowej.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole.
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

5
godzin,
seminarium

5
godzin,
seminarium

5
godzin,
seminarium

5
godzin,
konferencja

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży
w szkołach i placówkach.
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Podstawy gry w szachy – gra wspierająca rozwój dziecka/ucznia.
Adresat: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek

10
godzin,
warsztaty

10
godzin,
warsztaty

KURATORIUM OŚWIATY POKRYWA 100% KOSZTÓW SZKOLENIA
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które zajmują stanowisko nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych
w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189.).

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.sod.edu.pl/granty
Zgłoszenie można złożyć w SOD ul. Kosmowskiej 5,
- lub przesłać elektronicznie na adres poczta@sod.edu.pl
- lub przesłać faksem na nr 34 362 51 05

Oferta realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach programu – wykorzystanie środków na dofinansowanie
doskonalenia nauczycieli w 2017 r.

GRANTY 2017/2018 SOD w Częstochowie

Karta zgłoszenia
Temat:
Nazwisko:
Imię/imiona:

–

Data urodzenia:
dzień

–
miesiąc

rok

Miejsce urodzenia:

e-mail:

Telefon:
Miejsce zatrudnienia:

nazwa szkoły (placówki)

adres szkoły (placówki)

telefon

Nauczany
przedmiot:

Stanowisko:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach statystycznych i szkoleniowych oraz oświadczam, że jest mi znane
prawo wglądu do moich danych i ich poprawa. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922).

......................................................................... dn. ........................

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

___________________________________________________________________________

(Pieczątka placówki)

Zaświadczanie dyrektora szkoły/placówki
Zaświadczam, że Pani/Pan: ………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

jest zatrudniona/ny w szkole/placówce w roku szkolnym 2017/2018 na stanowisku nauczyciela:
…………………………………………………………………………………………………
(przedmiot)

............................................ dn. .....................

........................................................
(podpis dyrektora)

