
 
  

 

 

     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 dyrektorów, wicedyrektorów, osoby prowadzące sprawy kontroli obowiązków w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w webinarium na temat: 
 

ZADANIA PRZEDSZKOLI  I SZKÓŁ W PROCESIE KONTROLI ORAZ EGZEKUCJI ROCZNEGO 
OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI 

 

Cele szkolenia: 
 zdefiniowanie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego; 
 ukazanie praktycznej ścieżki postępowania w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego  

w roku szkolnym 2020/2021; 
 zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów) na temat aktualnych zmian 

prawa oświatowego regulującego roczne przygotowanie przedszkolne oraz obowiązek szkolny. 
 

Osoba prowadząca:  
 

LLeesszzeekk  ZZaalleeśśnnyy - ekspert w zakresie prawa oświatowego (autor ponad 1500 porad w Portalu 

Oświatowym), specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Współautor (z A. Jeżowskim) książki 
„Rozważania o pracy rady pedagogicznej". Autor książek: „Decyzje Dyrektora szkoły i placówki oświatowej", 
„Ustawa o systemie oświaty z omówieniem przepisów towarzyszących", „Karta nauczyciela z omówieniem 
przepisów towarzyszących", a także autor licznych artykułów na temat prawa oświatowego w czasopismach: 
„Problemy Oświaty i Wychowania", „Sedno" oraz „Sekretariat szkoły". Aktywny członek Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
Wykładowca prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem. 
 

Program zajęć: 
Część I – wykład: 
1. Przepisy określające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny. 
2. Możliwości odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. 
3. Spełnianie obowiązku poza szkołą – edukacja domowa.  
4. Obowiązki rodziców w zakresie wypełniania obowiązku przez ucznia. 
5. Dokumentacja realizacji obowiązku oraz egzekucji niespełnianego obowiązku. 
6. Brak realizacji obowiązku a system informacji oświatowej. 
Część II – pytania, odpowiedzi, konsultacje. 
 

Koszt uczestnictwa: 120,00 zł brutto/osoba   

Cena obejmuje: koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie  

Liczba godz. szkolenia: 5 godz. dydaktycznych  

Termin webinarium: 30 marca 2021 r. (wtorek) godz. 1000-1300 

Forma realizacji: platforma udostępniona przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku-Zdroju 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26 marca 2021 r. za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: podidn@busko.internetdsl.pl, faksu: 41 378 45 04 lub tradycyjną drogą pocztową na adres 

Ośrodka: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój. W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56. 

Zapraszamy!!! 

mailto:podidn@busko.internetdsl.pl


K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A 
 

Zgłaszam udział w kursie doskonalącym pt: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Nazwisko i imię  
uczestnika szkolenia  

 
. 

Telefon kontaktowy 
Adres email: 

. 

 
Miejsce pracy  

(dla celów statystycznych) 
 

Data urodzenia 
(celem wydania zaświadczenia) 

 

Miejsce urodzenia 
(celem wydania zaświadczenia) 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: 
- telefon kontaktowy - celem nawiązania kontaktu w związku z moim uczestnictwem w kursie doskonalącym organizowanych przez Powiatowy 

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju; 
- wizerunek - celem realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju działań informacyjnych  

       i promujących Ośrodek: 
 

 TAK      NIE 

                      na stronie internetowej Ośrodka  
 
                      na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
 
                      w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym  
 
                      w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek 

 

Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. 
 

Oświadczam, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane dotyczą,  
ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
 
 

…………………… ………. 
                                                                                                                                                                                                  podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy alei Mickiewicza 21, 28-100 
Busko-Zdrój, tel. 41-378-18-56, adres e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:  
-kierując korespondencję na adres:  
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju  
al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko –Zdrój 
-kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl 
 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w formie doskonalenia 
zawodowego organizowanej przez PODiDN w Busku-Zdroju, tj. dla potrzeb rejestracji, postępowania 
kwalifikacyjnego, dokumentowania przebiegu nauczania oraz monitorowania i egzekucji opłat za 
uczestnictwo, na podstawie:  
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361); 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 
650); 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. poz. 1591 w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i prawnie wiążących regulacji do ww. i 
Statutu Ośrodka. 
 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie określonym zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1lit. a 
oraz c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 
6. Dane osobowe uczestnika formy doskonalenia zawodowego będą przechowywane w dokumentacji Ośrodka 
przez okres wynikający z przepisów prawa w tym zakresie oraz zgodnie z kategorią archiwalną określoną w 
jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-
Zdroju. 
 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
Administratora może skutkować brakiem możliwości skorzystania z oferowanej formy doskonalenia 
zawodowego. 

 
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będzie to jednak 
powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym  profilowania. 



 

 


