Załącznik 4
Deklaracja placówki przedszkolnej
w zakresie umożliwienia nauczycielowi udziału w 2. kursie
polsko-niemieckiego doskonalenia „Groß für Klein – Duzi dla małych“

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________________
(Imię i nazwisko, funkcja)

deklaruję

gotowość

placówki

przedszkolnej

do

umożliwienia

pani

/panu

___________________________________________________
(Imię i nazwisko)

udziału w 2. kursie doskonalenia „Groß für Klein – Duzi dla małych“ (październik 2018 – czerwiec
2019).
1. Oświadczam, że zapewnię nauczycielowi zakwalifikowanemu do Projektu możliwość
uczestniczenia w zajęciach i innych aktywnościach zgodnie z zapisami w Regulaminie
doskonalenia w ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna
współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.
Doskonalenie obejmuje 200 godzin dydaktycznych.
Udział nauczyciela w doskonaleniu obejmuje:
 zajęcia warsztatowe, odbywające się raz w tygodniu, w dzień roboczy,
w godzinach popołudniowych (4 godziny dydaktyczne), w okresie od października
2018 do czerwca 2019 – łącznie 30 dni zajęciowych,
 zajęcia warsztatowe, odbywające się w sobotę (6 godzin dydaktycznych – jedna
sobota),
 całodzienne zajęcia warsztatowe, odbywające się w dni robocze – łącznie trzy dni
w całym cyklu doskonalenia,
 całodzienną konferencję fachową odbywająca się w dzień roboczy,
 całodzienną wizytę studyjną w przedszkolu w Saksonii, odbywającą się w dzień
roboczy,
 całodzienną wizytę studyjną nauczyciela z Saksonii w rodzimej placówce,
odbywającą się w dzień roboczy,
 pracę własną,
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2.

3.
4.
5.
6.

 przeprowadzenie łącznie trzech tzw. dni projektowych nt. kultury i języka sąsiada
oraz animacji językowych w rodzimej placówce.
Oświadczam, że umożliwię nauczycielowi zakwalifikowanemu do projektu
przeprowadzenie trzech tzw. dni projektowych nt. kultury sąsiada i animacji językowych
w macierzystej placówce.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbycie jednodniowej wizyty studyjnej nauczycielowi
zakwalifikowanemu do projektu w przedszkolu w Saksonii.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbycie przez nauczyciela z Saksonii jednodniowej
wizyty studyjnej w kierowanej przeze mnie placówce.
Oświadczam, że zajęcia, o których mowa w pkt. 2, zostaną przeprowadzone dla dzieci,
których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o finansowaniu Projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa
Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.

Nazwa placówki
Adres placówki
Telefon
E-Mail
Dyrektor placówki

________________________________
Miejscowość, data

__________________________________
Podpis

Groß für Klein – Duzi dla małych:
Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada
Biuro projektu:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

Kierownik Projektu:
Teresa Ankudewicz-Blukacz
Tel. 508 690 916

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra
Sekretariat: 508 690 952

projekt.interreg@dodn.dolnyslask.pl
http://dodn.dolnyslask.pl/interreg/

