
Informacja dla rodziców. 

Celem informacji jest oszacowanie potrzeb rodziców (w wieku powyżej 25 lat) dotyczących 
szkoleń informatycznych z zakresu bezpiecznego i mądrego korzystania z Internetu przez 
dzieci.  

Pozwoli to na przystąpienie szkoły do projektu i wstępne określenie ilości chętnych rodziców 
do uczestnictwa w szkoleniach. 

Podpisanie i zwrócenie tej informacji nie jest jednoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu, 
rekrutacja będzie się odbywała w miesiącu wrześniu 2018r., pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania.  

Szkolenia będą realizowane w pracowni komputerowej szkoły. Czas szkolenia to 16 godzin 
podzielone na 2-3 godzinne spotkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 
popołudniowych. Termin realizacji szkoleń  to rok szkolny 2018-2019, (planuje się realizacje 
szkoleń w okresie jesienno- zimowym XI 2018 r. – III 2019 r.) Grupa szkoleniowa będzie liczyć 
12 osób.  

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników,  realizowane w ramach środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki udziałowi rodziców w w/w szkoleniach 
szkoła może otrzymać sprzęt komputerowy na doposażenie pracowni informatycznej 

Tytuł modułu szkoleniowego:  „Rodzic w Internecie”. 

Zakres tematyczny szkolenia (skrót): 

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest 
przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” 
korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.  

Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla 
dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się 
korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie 
wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.  

Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w 
zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w 
niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. 

Ze względu na bardzo krótki czas składania wniosków (do 25 czerwca 2018r.) proszę o 
niezwłoczne przekazanie informacji zwrotnej na załączonej deklaracji. 

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać ze szkoleń proszeni są o oderwanie drugiej strony , 
podpisanie i przekazanie przez dziecko lub osobiście do sekretariatu najpóźniej do 
poniedziałku  18 czerwca 2018r. 
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Deklaracja wstępna. 

Uczestnictwa w szkoleniach informatycznych z zakresu bezpiecznego i mądrego korzystania z 

Internetu. Szkolenia będą realizowane w ramach  KONKURSU GRANTOWEGO  

”e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” nr POPC.03.01.00-IP.01-00-

003/17. 

Imię Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………. 

 

Data: ………………………….  Podpis ……………………………………… 

 

Informacja dla rodziców. 

Celem złożenia deklaracji wstępnej  jest oszacowanie potrzeb rodziców (w wieku powyżej 25 
lat) dotyczących szkoleń informatycznych z zakresu bezpiecznego i mądrego korzystania z 
Internetu przez dzieci.  

Pozwoli to na przystąpienie szkoły do projektu i wstępne określenie ilości chętnych rodziców 
do uczestnictwa w szkoleniach. 

Podpisanie i zwrócenie tej informacji nie jest jednoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu, 
rekrutacja będzie się odbywała w miesiącu wrześniu 2018r., pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania.  

Szkolenia będą realizowane w pracowni komputerowej szkoły. Czas szkolenia to 16 godzin 
podzielone na 2-3 godzinne spotkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 
popołudniowych. Termin realizacji szkoleń  to rok szkolny 2018-2019, (planuje się realizacje 
szkoleń w okresie jesienno- zimowym XI 2018 r. – III 2019 r.) Grupa szkoleniowa będzie liczyć 
12 osób.  

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników,  realizowane w ramach środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki udziałowi rodziców w w/w szkoleniach 
szkoła może otrzymać sprzęt komputerowy na doposażenie pracowni informatycznej 
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