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Z A P R O S Z E N I E 
 
 

 

 
 
 

 
Temat przewodni sieci: 

Zarządzanie, kierowanie, nadzorowanie…komunikowanie 
 

Temat drugiego spotkania:  
 

Budowanie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym. 
 
Termin drugiego spotkania:  25 stycznia 2019 r. o godzinie: 9.00 
 
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
 
Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne 
 
Osoba prowadząca  -  dr Paweł Zeller 
 - Dyrektor ds. Marki, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o., gdzie odpowiada za 
wdrożenia atrybutów marki Wyższa Szkoła Bankowa i badania jakości usług edukacyjnych,  
- wykładowca akademicki z blisko 20-letnim doświadczeniem, związany z Wyższymi Szkołami Bankowymi, 
gdzie prowadzi zajęcia na studiach I, II stopnia, studiach podyplomowych i MBA. 
- od 2004 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych „Organizacja 
i Zrządzanie w Oświacie”. 
- autor książki „Promocja szkoły w środowisku lokalnym”, wydanej przez CODN w Warszawie. 
 
Koordynator sieci:  Grażyna Dłubakowska 
 
Program spotkania: 

1. Realizacja warsztatu nt. „Budowanie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym”:   

-wizerunek i tożsamość placówki oświatowej, 

- interesariusze palcówki oświatowej, wybór grupy docelowej do badania wizerunku, 

- badania satysfakcji interesariuszy placówki oświatowej, 

- narzędzia komunikacji placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów 

i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych 
 

http://www.pceik.pl/
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Warunki udziału w spotkaniach SWIS: 
1. Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują  udział  we wszystkich zaplanowanych spotkaniach.  

2. W kolejnych spotkaniach warsztatowych w ramach sieci mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie sieci. 

3. Nauczyciele należący do SWIS mogą korzystać z proponowanych szkoleń w ramach sieci oraz materiałów 

zamieszczanych przez koordynatora na platformie Moodle. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia (które nie są jeszcze uczestnikami sieci, a chciałyby 

dołączyć do grupy) prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 23.01.2019 r. Zgłoszenie do Sieci Współpracy 

i Samokształcenia następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie go 

pocztą mailową do PCEiK lub telefoniczne na numer 71 314 01 72. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 

kolejność zapisów. 

5. Obowiązuje tylko jedno zgłoszenia na wszystkie spotkania sieci. 

 
 

UCZESTNICY PO ZAKOŃCZENIU PRAC SIECI OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA. 

 
Odpłatność: 
 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok   

oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie. 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok,  

nauczyciele z placówek niepublicznych – 100 zł/jedno spotkanie. 

 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 

 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych 
w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 
 
 
 
 
 
 

 


