FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE RODN
DANE JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ:
Nazwa jednostki zgłaszającej
Adres
NIP
Imię i nazwisko osoby
do kontaktów
Telefon
Adres

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA OTWARTEGO
Prosimy o wybranie tematu szkolenia:
 Wdrożenie RODO w sektorze oświaty. Aspekty praktyczne.
 Nowa Podstawa Programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela.
 Prawo oświatowe-zmiany w roku szkolenym 2017/2018
 Kierunki polityki oświatowej 2017/2018. Doradztwo zawodowe .
 Kierunki polityki oświatowej 2017/2018. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-planowanie pracy.
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej- Specyficzne trudności w uczeniu matematyki.
 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Szkoła wobec agresji uczniów-zasady odpowiedzialności prawnej uczniów.

Termin i miejsce szkolenia:
Cena szkolenia:
 szkolenie finansowane ze środków publicznych
w co najmniej 70% jest zwolnione z VAT

DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU
1. Imię i nazwisko, telefon, mail
2. Imię i nazwisko, telefon, mail
3. Imię i nazwisko, telefon, mail
Warunki zgłoszenia
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Warunkiem udziału w szkoleniu otwartym jest przesłanie zgłoszenia w wersji on-line lub wypełnionego formularza przesłanego pocztą
elektroniczną na adres szkolenia@rodn.pl
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto w oparciu o wystawioną po zakończonym szkoleniu fakturę VAT: Bank Zachodni WBK
S.A. IV o/ Wrocław, nr konta: 64 1090 2503 0000 0001 1689 1373
Cena jest ceną netto, podaną za 1 uczestnika i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóżniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni
od daty szkolenia, jednostka zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć 50% kosztów szkolenia. W przypadku braku pisemnej (poczta,
mail) rezygnacji, jednostka zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć 100% kosztów szkolenia.
W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się, jednosce zgłaszającej zostanie zaproponowany inny termin lub zostanie zwrócona pełna
kwota.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akcpetacją powyższych warunków oraz upoważnia Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli do wystawienia faktury VAT.

………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej
ver 1.0 /082017
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Pieczątka jednostki zgłaszającej

