
 

 

 

 

SZKOLENIE  
„Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski” 

organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach projektu 
 „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” 

 
Termin szkolenia: 12 lub 13.12.2012 r. 

 
Bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów i nauczycieli 

szkół  w Polsce. 
Polski system edukacyjny staje się wielokulturowy; uczestnikami obserwowanych współcześnie na 

świecie zjawisk migracji stałych i okresowych są również dzieci i młodzież, którzy podlegają obowiązkowi 

szkolnemu. 
W polskich szkołach przyjmujących uczniów wywodzących się z różnych kultur, czy też funkcjonujących 

wcześniej w innych systemach edukacyjnych, pojawiła się potrzeba kompleksowej wiedzy z zakresu 
wielokulturowości i prawa oświatowego. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie proponuje Państwu udział w 
szkoleniu przygotowującym do: 

 przyjęcia dzieci i młodzieży (obywateli polskich i cudzoziemców) przybywających z zagranicy do polskiego 
systemu oświaty (aspekty psychologiczne, kulturowe, społeczne i prawne), 

 ułatwienia tym uczniom procesu integracji w polskiej szkole. 

 

Zasady prowadzenia szkolenia „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do 
Polski” 

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna na stronie: powroty.otwartaszkola.pl) 
Prosimy przesłać zgłoszenie faksem na nr +48228538702 lub drogą mailową na adres 
katarzyna.pietrzyk@otwartaszkola.pl   do dnia 11.12.2012 r. do godz.16.00. Potwierdzamy przyjęcie osoby  na 
szkolenie w ciągu dwóch godzin od otrzymania zgłoszenia. Oryginały wszystkich dokumentów 
 ( zgłoszenie udziału, oświadczenie oraz dane uczestników) należy dostarczyć w trakcie rejestracji w dniu 
szkolenia. 
 
 
Szkolenie jest jednodniowe.  Termin szkolenia ( 12 lub 13 grudnia) zależy od grupy szkoleniowej, do jakiej 
uczestnik zostanie zakwalifikowany.  Można zaznaczyć preferowany termin szkolenia. Miejsce szkolenia – 
Warszawa.  Dokładna data, adres szkolenia oraz jego szczegółowy program zostaną przesłane Państwu pocztą e-
mailową – prosimy o adres mailowy na zgłoszeniu.  
Zapewniamy zajęcia ze specjalistami, materiały szkoleniowe, posiłki.  Możliwy jest także zwrot kosztów przejazdu 
w wysokości ceny biletu PKP drugiej klasy.  Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają certyfikat ukończenia 
szkolenia. 
 
Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkolenia i zapraszamy Państwa do udziału w nim. 

Serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie i poświęcenie czasu. 

                                                                   

                                                                          Magdalena Bogusławska 

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
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