
PROPOZYCJA SZKOLEŃ OTWARTYCH W RAMACH PROCESOWEGO WSPOMAGANIA 

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2  

Szkolenia są nieodpłatne finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków 

 

TEMATYKA: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI  

 

SZKOLENIA REALIZOWANE BĘDĄ ZDALNIE  

TEMAT SZKOLENIA TERMIN GODZINY 

1. LABORATORIA PRZYSZŁOSCI dla szkół 

ponadpodstawowych  - od czego zacząć.  

16.03.2023 18.30-20.45 

2. Drukarka 3D - co trzeba wiedzieć, poradnik 

początkującego.  

20.03.2023 17.00-20.00 

3. Przegląd możliwości różnych programów dla 

szkoły (office, google, różnorodne aplikacje)  - 

spotkanie dla początkujących 

21.04.2023 17.00-20.00 

4. Sprzęt do nagrywania  - jak zmontować krótki 

filmik ze zdjęć oraz wirtualną galerię.  

15.05.2023 18.30-20.45 

5. Montaż filmu w bardziej zaawansowanym 

programie.  

22.05.2023 18.30-20.45 

6. Rozszerzona rzeczywistość w telefonie - jak to 

działa ?  

02.06.2023 17.00-19.15 

7. Okulary rozszerzonej rzeczywistości – czym są i 

jak je wykorzystać w procesie uczenia się ucznia.  

05.06.2023 18.30-20.45 

 

TEMATYKA: DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY I ROZWÓJ OSOBISTY  

WARSZTATY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 

SZKOLENIA REALIZOWANE BĘDĄ STACJONARNIE 

TEMAT SZKOLENIA TERMIN GODZINY 

Budowanie dobrostanu i pozytywnej autorefleksji u 

lidera. 

14 .03.2023 16.30 – 18.45 

Jak zainspirować zespół , którym przewodzisz?  

Efektywne metody pracy z radą pedagogiczną.  

11.05.2023 16.30 – 18.45 

Cel a efekt – strategie osiągania celów i ich mierzenia 3.10.2023 16.30 – 18.45 

Strategie pracy z uczniem zdolnym, przegląd narzędzi 

i dobrych praktyk.  

07.11.2023 16.30 – 18.45 

 

Rejestracja na szkolenia jest aktywna do 10 marca – należy przesłać skan podpisanego 

formularza zgłoszeniowego na adres wspomaganieppp2@gmail.com 

 

 

mailto:wspomaganieppp2@gmail.com


 

FORMULARZ REJESTARCYJNY NA SZKOLENIA OTWARTE 

Imię i nazwisko 
 
 

 

Nauczany przedmiot lub 
rodzaj prowadzonych 

zajęć  

 

Nazwa i adres szkoły 
 
 

 

 
Temat lub tematy 
wybranych szkoleń 

 

Mail  
 
 

 

 
Numer telefonu 
kontaktowego 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Siewna 23 

D, 31-231 Kraków i są one przetwarzanie w celu organizacji szkolenia , w tym zapisu na szkolenie. 

2. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

3. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. 

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie. 

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie uzyskanych danych. 

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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), tzn. dane 

będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Imię i nazwisko: Marlena Dyrek, adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków. 

Adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 

Potwierdzam zgłoszenie udziału w wymienionych szkoleniach 

 

Data: ……………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor1@mjo.krakow.pl

