
1. Adres e-mail *

2.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Integracja zespołu klasowego

Przemoc w szkole

Dyscyplina w klasie

Agresja dzieci młodszych

Cyberprzemoc i cyberpomoc

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Sketchnoting – myślenie wizualne

Kompetencje kluczowe

Nauczyciel cyfrowy, nie analogowy

Dialog motywujący

Rodzic w szkole

Profilaktyka rodzica roszczeniowego

Współpraca zespołów nauczycielskich

Normalność odNowa!

Depresja i zaburzenia nastroju

Inne

Formularz uczestnika szkolenia
przeprowadzonego przez NODN Progresfera
Dziękujemy za udział w szkoleniu! Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zbieramy w nim 
dane do wystawienia zaświadczeń oraz e-mail do wysyłki materiałów. Na zakończeniu znajduje się. 
krótka, nieobowiązkowa ankieta ewaluacyjna. Będziemy wdzięczne za jej wypełnienie. Z góry 
dziękujemy!

*Wymagane

Temat szkolenia *



Dane do wystawienia
zaświadczenia o udziale w
szkoleniu

Prosimy o wypełnienie danych osobowych, na które zostanie wystawione 
zaświadczenie. Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą na adres szkoły. 

3.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Pani

Pan

4.

5.

Przykład: 7 stycznia 2019

6.

Zwrot grzecznościowy *

Imię i nazwisko *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu wystawienia zaświadczenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. 
RODO* wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez NODN Progresfera w 
Poznaniu w celu: 
- organizacji i realizacji szkolenia, w tym wysyłki materiałów szkoleniowych 
- wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu, 
- prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 
- wystawienia faktury. 
Konieczność przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045), Ustawa o rachunkowości 
2018 (Dz.U. 2018, poz. 395)). 
2.Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla 
których są gromadzone 
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. (organ 
prowadzący NODN Progresfera, dalej: „My”). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane 
osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący 
sposób: 
- listownie na adres: ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań 
- za pośrednictwem e-mail: office@aiadoradztwo.pl
- telefonicznie: 662 212 054, 602 796 009 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, 
którymi mogą być: 
• podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.podmioty przetwarzające). 
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.  
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie ar. 18 Rozporządzenia RODO; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez NODN Progresfera przy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z 
o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą. 
11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana ma charakter dobrowolny. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie (skutkuje niemożnością wystawienia zaświadczenia i wysłania materiałów)

Potwierdzam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w
formularzu w celu organizacji szkolenia i wystawienia zaświadczenia. *

mailto:office@aiadoradztwo.pl


8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

Ewaluacja
szkolenia

Szanowni Państwo, 
dziękujemy za gotowość do podzielenia się swoją opinią na temat szkolenia zorganizowanego 
przez nasz Ośrodek, w którym braliście Państwo udział. Prosimy o udzielenie szczerych 
odpowiedzi, posłużą nam one do podnoszenia jakości naszej pracy. 
Ankieta jest nieobowiązkowa, można ją pominąć.  
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

całkowity brak satysfakcji

1 2 3 4 5 6

bardzo duża satysfakcja

10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

bardzo zła atmosfera

1 2 3 4 5 6

bardzo dobra atmosfera

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego adres e-mail w bazie w celu informowania o
kolejnych wydarzeniach, organizowanych przez NODN Progresfera - zgoda na
przetwarzanie danych w celach marketingowych. Szczegółowa informacja o
przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem:
https://progresfera.edu.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych/ *

Proszę ocenić swoją satysfakcję z udziału w szkoleniu. Odpowiedź proszę zaznaczyć na
skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza bardzo dużą satysfakcję, a 1 oznacza całkowity brak
satysfakcji.

Proszę ocenić atmosferę panująca na zajęciach na skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza bardzo
dobrą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, a 1 oznacza bardzo złą atmosferę utrudniającą
uczenie się.

https://www.google.com/url?q=https://progresfera.edu.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych/&sa=D&source=editors&ust=1634303854022000&usg=AOvVaw2TnTQkkNVLb16G5ohQFqxR


11.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

brak przyrostu wiedzy

1 2 3 4 5 6

bardzo duży przyrost wiedzy

12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

bardzo złe prowadzenie

1 2 3 4 5 6

bardzo dobre prowadzenie

13.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

bardzo duże niezadowolenie

1 2 3 4 5 6

bardzo duże zadowolenie

14.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

bardzo zła proporcja

1 2 3 4 5 6

bardzo dobra proporcja

Proszę ocenić poziom przyrostu wiedzy z zakresu szkolenia w szkole w skali od 1 do 6,
gdzie 6 oznacza bardzo duży przyrost wiedzy, a 1 - brak przyrostu wiedzy.

Proszę ocenić sposób prowadzenia zajęć na skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza bardzo
dobre prowadzenie zajęć a 1 oznacza bardzo złe prowadzenie zajęć.

Proszę ocenić otrzymane materiały szkoleniowe i arkusze do ćwiczeń w skali od 1 do 6,
gdzie 6 oznacza bardzo dobre materiały, a 1 oznacza bardzo złe materiały.

Proszę ocenić szkolenie pod pod kątem proporcji ilości ćwiczeń do części wykładowej.
Oceny prosimy dokonać na skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza bardzo dobrą proporcję, a 1
oznacza bardzo złą proporcję.



15.

16.

17.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Opinia o szkoleniu: będziemy zobowiązane za napisanie kilku słów, które będziemy
mogły zamieścić na naszej stronie internetowej jako opinię Uczestnika. Będziemy
zobowiązane za umieszczenie podpisu (na przykład Ewa z SP albo Alicja Kurek z Liceum)
- takie opinie są bardziej wiarygodne.

Jakie ma Pan/Pani uwagi do szkolenia – co można zmienić, uzupełnić, poprawić

Jakie jeszcze szkolenia uważa Pan/ Pani za ciekawe, potrzebne, przydatne w swojej
pracy?

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

