Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych/
Wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek

Formularz zgłoszeniowy
Dane:
1. Nazwa przedszkola/szkoły/placówki …………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Adres przedszkola/ szkoły/ placówki …………………….………….…………………….
3. Dyrektor (1*)…………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….…………
4. Imię i nazwisko nauczyciela (2*) …………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Zadania (wybrane podkreślić)
I. Wsparcie i pomoc dla nauczycieli:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży,
2) planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
4) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez przedszkola, szkoły i placówki oraz
współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
5) pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego,
6 ) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
7) edukacja na rzecz ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży,
8) inne …………………………………………………………………………………………
(1*) pole wymagane do uzupełnienia w przypadku zgłoszenia przedszkola/ szkoły/ placówki do wspomagania
(2*) pole wymagane do uzupełniania w przypadku indywidualnych konsultacji dla nauczycieli, wychowawców,
specjalistów.

…………………………………………………………………………………………………

II. Wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek:
1) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa,
2) wymagania stawiane wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,
3) realizacja podstaw programowych,
4) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania,
5) analiza wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu
zewnętrznego,
6) potrzeby zdiagnozowane na podstawie analizy wyników i wniosków
7) inne potrzeby przedszkola/szkoły/placówki …………………………………………………
…………………………………………………………....…………………………………...…

Informacja dodatkowe (szczegółowy opis problemu)………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
/podpis osoby zgłaszającej/
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 922)

……………………………………….
/data/

…………………………………..
/podpis osoby zgłaszającej/

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na doręczenie pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
……………………………………….
/data/

…………………………………..
/podpis osoby zgłaszającej/

