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                                                                               Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych,                

                                                                                     ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

z inicjatywy Pana Jędrzeja Bajera z JBS Komputery 

zaprasza na szkolenie  

w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów  

przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego 

 

na temat: 

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek oświaty 
Jednostki oświatowe coraz częściej spotykają się z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej: 

piszą studenci, którzy  pragną napisać prace naukowe; oferenci, którzy chcą zaoferować  swoje usługi; 

rodzicie, którzy chcą  zrobić wrażenie na nauczycielach i dyrektorze. Ostatecznie piszą podmioty, 

które liczą na brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną  po terminie. W takim przypadku nie wahają się 

zgłosić tego faktu do sądu. Nawet od pojedynczej szkoły, są w stanie uzyskać na 2-3 mailach korzyści 

finansowe. Na powyższym szkoleniu zostanie przedstawiona ustawa o dostępie do informacji 

publicznej, przede wszystkim w praktyce orzeczniczej oraz sposoby na (nie) udostępnianie 

określonych treści. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Wstęp historia i wskazanie najważniejszych orzeczeń. 

2. Kto może wnioskować? Formy wnioskowania. 

3. Analiza „informacji publicznych”. 

4. Czym jest „dokument wewnętrzny”. 

5. Nadużywanie dostępu do informacji publicznej. 

6. Informacja przetworzona. 

7. Biuletyn Informacji publicznej. 

8. Kary za nieudostępnienie. 

 

Prelegent: dr Bartosz Mendyk - autor kilkunastu publikacji na temat dostępu do informacji 

publicznej, który przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z tego zakresu. W dziedzinie dostępu do 

informacji publicznej doradza kancelariom radców prawnych, Inspektorom Ochrony Danych. 
 

Termin:  24 marca 2020r. (wtorek) godz. 900 – 1300 

Miejsce:  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

Forma: bezpłatna  

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie  uczestnictwa w szkoleniu pod numerem tel. 76838 42 93. 

Zapisy trwają do 16 marca 2020r. Ilość miejsc ograniczona.  

 Dyrektor PCPPP i DN 

                                                                                                                                             Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/

