Szanowni Państwo,
W dniu 27 marca 2012 r. w godzinach od 900 do1400 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w
Krakowie, ul. Basztowa 22, planowana jest konferencja inaugurująca działalność Wojewódzkiego
Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.
Temat konferencji: „Zadania szkoły w ochronie i promocji zdrowia uczniów i pracowników”
Program Konferencji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty,
Prezentacja szkoły z Certyfikatem Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
Zadania szkoły w ochronie i promocji zdrowia uczniów i pracowników,
Wprowadzenie w strategię, standardy i rekonceptualizację standardów w Szkole Promującej
Zdrowie; kryteria przyjęcia do sieci,
Przerwa,
Rekonceptualizacja standardów europejskich SzPZ - warsztaty "Wspierając rodzica, wspierasz
ucznia - współpraca z rodzicami",
Dyskusja panelowa,
Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli Państwa placówek do 29 lutego 2012 r. ze względów
organizacyjnych.
Wypełniony w formie elektronicznej formularz prosimy przesłać na adres internetowy wizytatorów
w poszczególnych delegaturach:
Szkoły z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza - miasta na
prawach powiatu –
Józef Nieć - jozef.niec@kuratorium.krakow.pl
Szkoły z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego Jerzy Stodulski - jerzy.stodulski@kuratorium.krakow.pl
Szkoły z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, Tarnowa - miasta na
prawach powiatu Jadwiga Guzy – jadwiga.guzy@kuratorium.krakow.pl
Szkoły z powiatów: oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego Ewa Kantyka – ewa.kantyka@kuratorium.krakow.pl
Szkoły z powiatów: krakowskiego, proszowickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, wielickiego,
myślenickiego, Krakowa – miasta na prawach powiatu Barbara Skupień – barbara.skupien@kuratorium.krakow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
„Zadania szkoły w ochronie i promocji zdrowia uczniów i pracowników ”

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko: …………………………………………………………………...…

Nazwa szkoły / placówki: ……………………………………………………………….........
Adres szkoły / placówki: ……………………………………………………………………...
Tel.: …………………………………

E-mail: ………………………………………...

Szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie: TAK / NIE*
Szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie: WOJEWÓDZKI / KRAJOWY*
Rok otrzymania certyfikatu: ……………………………………………………………….
Nazwisko i imię koordynatora szkolnego: …………………………………………………

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do szkół, które są w sieci wojewódzkiej lub
krajowej „Szkół Promujących Zdrowie” oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką
promocji zdrowia w procesie edukacji.
Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.

*niepotrzebne skreślić

