Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
DO PROCESU CERTYFIKACJI PLACÓWKI W CELU UZYSKANIA
TYTUŁU PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ Z RAMIENIA FUNDACJI
PLANDALTONSKI.PL

UWAGA!
1. Przed wypełnieniem Zgłoszenia należy zapoznać się z procesem certyfikacji
2. Zgłoszenie należy wypełnić w edytorze tekstów.
3. Wypełnione i podpisane oraz zeskanowane Zgłoszenie należy przesłać na
adres: fundacja@plandaltonski.pl
4. W przypadku wcześniej ukończenia kursu podstawowego konieczna jest lista
pracowników wraz z potwierdzeniem, datą jego ukończenia oraz informacją jaki
podmiot go przeprowadził; w przypadku ukończenia kursu on – line potrzebna
jest data otrzymania certyfikatu oraz autora i wydawcy kursu.
5. Dodatkowych informacji udziela Prezes Fundacji Plandaltoński.pl Anna Sowińska
tel. 727 588 044; e-mail: anna.sowinska@alteredukacja.pl

Prosimy o czytelne wypełnienie arkusza zgłoszeniowego.
1. Pełna nazwa placówki :
…………………………………………………………………………………………………..
2. Dokładny adres z kodem pocztowym :
……………………………………………………………………………………………………
3. telefon:
……………………………………………………………………………………………………
4. Imię i Nazwisko oraz addres e-mail osoby odpowiedzialnej za proces certyfikacji:
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…………………………………………………………………………………………………
5. Regon
…………………………………………………………………………………………………..
6. NIP
……………………………………………………………………………………………………
7. Adres strony internetowej
…………………………………………………………………………………………………..
8. Liczebność członków rady pedagogicznej
……………………………………………………………………………………….
CZĘŚĆ II- Charakterystyka placówki na podstawie dokonanej autorefleksji jako
uzasadnienie udziału w procesie certyfikacji (zał. Nr 2)

1. Dlaczego placówka chce pracować planem daltońskim?:
…………………………………………………………………………………………………...
2. Co już wiecie na temat planu daltońskiego (max. 250 znaków):
…………………………………………………………………...................................................
3. Z jakich źródeł dowiedzieliście się na temat planu daltońskiego?:
……………………………………………………………………..
4. W jaki sposób dokonujecie ewaluacji/ refleksji na temat swojej pracy? (max. 250 znaków)
…………………………………………………………………………..
5. Jakie działania podejmujecie już aby rozwijać: samodzielność, odpowiedzialność i
współpracę? (max 500 znaków)
…………………………………………………………………………….
6. Jakie najważniejsze kompetencje chcielibyście osiągnąć w waszej placówce podczas procesu
certyfikacji u dzieci i nauczycieli ( wymieńcie po trzy dla każdej grupy)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
7. Z jakich obszarów oczekujecie szkoleń z ekspertem zewnętrznym?
……………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...............................................
CZĘŚĆ III – Wykaz osób zatrudnionych w placówce oraz dane dotyczące kursu podstawowego
dla osób , które ten kurs odbyły .

L.p. Imię i nazwisko

Data uzyskania certyfikatu kursu on –
line lub kursu stacjonarnego (nazwisko
osoby wystawiającej świadectwo i ilość
godzin)

1
2
3
4
5
6
7

CZĘŚĆ IV Oświadczenia
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w procesie certyfikacji i przetwarzanie danych osobowych w
ramach działań Fundacji Plandaltoński.pl.
1/ administratorem danych osobowych jest Anna Sowińska prezes Fundacji Plandaltoński.pl,
mającą swoją siedzibę przy ulicy Dąbrówki 7 m 21, 92 – 413 Łódź.
2/ podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art. 27 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.) - dane osobowe są niezbędne do realizacji
procesu certyfikacji placówki.
3/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu certyfikacji
placówki
4/ podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji.

pieczątka organizacji/placówki/instytucji

imię i nazwisko
przedstawiciela organizacji/ placówki/instytucji

…………………………………..
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Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem procesu certyfikacji i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji z
niżej wymienionym aktem prawnym. Wyrażam zgodę na wykorzystania wizerunku pracowników
placówki w celach wynikających z zasad realizacji, dokumentowania i promocji działań Fundacji
Plandaltoński.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b,
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest :
Fundacja Plandaltoński.pl z reprezentującym ją Prezesem Fundacji Anną Sowińską
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu certyfikacji
placówki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji procesu
certyfikacji.
3. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów polityki prywatności Fundacji Plandaltoński.pl o publikowaniej
na stronie www.fundacjaplandaltonski.pl

…………………………………………….

……………………………………………..

Czytelny podpis dyrektora placówki
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