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PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019
Informacja dotycząca wykorzystywania materiałów przesłanych do publikacji
w Katalogu dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji
oraz na stronie internetowej ŁCDNiKP

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kontynuuje w kolejnym roku
szkolnym 2018/2019 przedsięwzięcie Katalog dobrych praktyk w edukacji.
Celem naszych działań jest:
• dzielenie się wiedzą poprzez:
• katalogowanie i publikowanie dobrych praktyk w edukacji,
• rejestrację i publikację dorobku edukacyjnego dyrektorów i nauczycieli innowatorów,
• upowszechnianie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, prezentowanie innowacji
pedagogicznych,
• wymiana doświadczeń,
• promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych.
Nasz projekt skierowany jest do dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych,
kierowników szkolenia praktycznego, liderów zespołów przedmiotowych, liderów zespołów
ds. promocji szkoły/placówki, doradców metodycznych i zawodowych oraz nauczycieli konsultantów
- opiekunów szkół i placówek zainteresowanych upowszechnianiem oryginalnych rozwiązań.
Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/ placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie
Karty Zgłoszeniowej (wzór 1 - załącznik nr 1, wzór 2 - załącznik nr 2) i przesłanie jej drogą
elektroniczną na adres g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
Mając na uwadze wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki chcemy, by zgłaszane przykłady
dobrych praktyk prezentowały ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne, inspirowały do nowatorstwa
pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty. Najciekawsze praktyki opublikujemy
w Katalogu dobrych praktyk w edukacji, w czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji,
zaprezentujemy
na
stronie
internetowej
ŁCDNiKP
w zakładce
Dobre
praktyki
(http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog,
http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktykiinnowacje-w-edukacji) oraz na spotkaniach organizowanych dla dyrektorów i nauczycieli
szkół/placówek.

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu i dzielenia się sukcesami. Zapraszamy do zapoznania się
z dotychczas wydanymi zeszytami Katalogu dobrych praktyk w edukacji (łącznie dwadzieścia
numerów; w roku 2018 przygotowano ich cztery - zeszyty od numeru 17 do 20) oraz
zaktualizowanym wydaniem Wykazu dobrych praktyk obejmującym zestawienie za lata 2013-2018.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów
prawnych na wykorzystywanie wizerunku dzieci. Prosimy by nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie
zawierały zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się relacja z podejmowanych działań.
Warunkiem opublikowania przez ŁCDNiKP działania edukacyjnego - dobrej praktyki jest:
1) Zgłoszenie opisu dobrej praktyki lub działań nauczycieli innowatorów poprzez wypełnienie
i przesłanie na adres g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1, załącznik
nr 2) dostępnej na stronie internetowej ŁCDNiKP, w zakładce Dobre Praktyki - Katalog
http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog oraz na stronie Ośrodka Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego http://ooidkz.wckp.lodz.pl/.
2) Przekazanie przez dyrektora szkoły Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1, załącznik nr 2), o której
mowa w pkt 1 stanowi jednocześnie wyrażenie zgody przez dyrektora szkoły, autorów i uczestników
działania edukacyjnego na:
a) nieodpłatne wykorzystanie całości lub części przesłanych materiałów;
b) publikowanie danych osobowych i wizerunku autorów i uczestników działania,
zawierających ich imiona i nazwiska, fotografie,
w publikacjach dotyczących dobrych praktyk, tj. w Katalogu dobrych praktyk w edukacji,
w czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, na stronie internetowej ŁCDNiKP oraz podczas
narad i spotkań z dyrektorami szkół czy nauczycielami.

załącznik nr 1: Wzór 1: Karta Zgłoszeniowa do katalogowania dobrych praktyk
Załącznik nr 2: Wzór 2: Karta Zgłoszeniowa do rejestracji działań nauczycieli innowatorów
Opracowanie: Grażyna Adamiec

Załącznik nr 1
Wzór 1: Karta Zgłoszeniowa do katalogowania dobrych praktyk
Tytuł/nazwa dobrej praktyki/projektu/przedsięwzięcia
Nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
1. kod pocztowy, miasto, ulica,
2. telefon, email, strona internetowa.
Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)
Opis dobrej praktyki z zaakcentowaniem oryginalności rozwiązania (np. opis przesłanek,
które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność
zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).
Rezultaty/korzyści projektu (opis uzyskanych efektów, które powstały w wyniku realizacji
projektu)
Wnioski z realizacji, rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.
Link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi,
zdjęciami…).
Osoba rekomendująca (imię, nazwisko, stanowisko)
Prosimy o złożenie poniższych oświadczeń:
1. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej ŁCDNiKP oraz w publikacjach ŁCDNiKP (Katalog
dobrych praktyk w edukacji, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji) przedstawionego przykładu
dobrej praktyki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w powyższej Karcie Zgłoszeniowej oraz dołączonych
materiałach dodatkowych w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem
ich w publikacji "Katalog dobrych praktyk w edukacji", czasopiśmie "Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji", oraz
na stronie internetowej ŁCDNiKP.
Miejscowość, data

Podpis dyrektora szkoły/placówki

3. Oświadczenie dotyczące zdjęcia osoby:
Ja, niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych (imię,
nazwisko, wizerunek) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w publikacji
Katalog dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, na stronie internetowej
ŁCDNiKP, oraz podczas spotkań i narad dyrektorów i nauczycieli.
Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem
przetwarzania do cofnięcia zgody.
......................................................................
Miejscowość, data
......................................................................
imię i nazwisko osoby, której wizerunek utrwalono oraz jej podpis
lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego wizerunek został utrwalony
Oświadczenie to jest konieczne w przypadku załączenia zdjęć przedstawiających osobę/-y. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie wizerunku
uczniów/wychowanków. Dlatego proponujemy i prosimy, by nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie
zawierały zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się relacja z podejmowanych działań.

Załącznik nr 2
Wzór 2: Karta Zgłoszeniowa do rejestracji działań nauczycieli innowatorów
Nauczyciel innowator
1. imię, nazwisko, stanowisko
2. przedmiot:
3. nazwa szkoły/placówki
Charakterystyka działalności nauczyciela innowatora

Osoba rekomendująca (imię, nazwisko, stanowisko)

Prosimy o złożenie poniższych oświadczeń:
1. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej ŁCDNiKP oraz w publikacjach ŁCDNiKP (Katalog
dobrych praktyk w edukacji, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji) przedstawionego przykładu
dobrej praktyki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w powyższej Karcie Zgłoszeniowej oraz dołączonych
materiałach dodatkowych w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem ich
w publikacji "Katalog dobrych praktyk w edukacji", czasopiśmie "Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji", oraz na
stronie internetowej ŁCDNiKP.
Miejscowość, data

Podpis dyrektora szkoły/placówki

3. Oświadczenie dotyczące zdjęcia osoby:
Ja, niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych (imię,
nazwisko, wizerunek) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w publikacji
Katalog dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, na stronie internetowej
ŁCDNiKP, oraz podczas spotkań i narad dyrektorów i nauczycieli.
Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem
przetwarzania do cofnięcia zgody.
......................................................................
Miejscowość, data
......................................................................
imię i nazwisko osoby, której wizerunek utrwalono oraz jej podpis
lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego wizerunek został utrwalony
Oświadczenie to jest konieczne w przypadku załączenia zdjęć przedstawiających osobę/-y. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie wizerunku
uczniów/wychowanków. Dlatego proponujemy i prosimy, by nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie
zawierały zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się relacja z podejmowanych działań.

