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REGULAMIN 

uczestnictwa w zadaniu „Dla Rodziny” realizowanym w ramach programu  

pn. „Program Wsparcia Edukacji” . 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu pn.” Dla 

Rodziny”, zwanej dalej „Zadaniem”, realizowanym w ramach programu pn. „Program 

Wsparcia Edukacji”, zwanego dalej „Programem” ustanowionego przez Ministra 

Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu w trybie art. 

90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty programu pn. „Program 

Wsparcia Edukacji”. 

2. Udział szkoły oraz uczestnika/uczestniczki w Zadaniu jest bezpłatny, wyjątek 

stanowią kursy i studia podyplomowe wymagające wniesienia wkładu własnego. 

Wkład własny jest w całości przekazany organizatorowi w/w form kształcenia na 

poczet czesnego za danego uczestnika. 

3. Zadanie jest realizowane w okresie 17.10.2022 – 31.12.2022 roku.  

4. Grupą docelową Zadania są nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych.  

5. Celem realizacji Zadania jest wsparcie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc 

szkołom, nauczycielom, wychowawcom w realizacji zajęć z wychowania do życia 

w rodzinie i pedagogizacji rodziców do 31.12.2022 

6. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik oświadcza, że w dniu składania 

oświadczenia jest nauczycielem/wychowawcą szkoły 

podstawowej/technikum/liceum/szkoły branżowej. 
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§2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

- Regulamin – oznacza to treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: Regulamin 

uczestnictwa w zadaniu „Dla Rodziny” realizowanym w ramach programu pn. 

„Program Wsparcia Edukacji”, 

- Grantobiorca – oznacza to Fundacją e-Prosperity z siedzibą w Lublinie, 20-049 

Lublin, Al. Racławickie 33/26a, REGON 061599660, NIP 712 328 10 81, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473705, 

- Uczestnik/uczestniczka – to objęty/objęta działaniami w ramach zadania „Dla 

Rodziny” 

- kurs kwalifikacyjny – oznacza kurs z zakresu wychowania do życia w rodzinie 

realizowany przez Ośrodek Doskonalenia dający uprawnienia do nauczania 

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. 

- studia podyplomowe – oznacza studia podyplomowe dający uprawnienia do 

nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych 

i średnich. 

- WDŻ – wychowanie do życia w rodzinie, 

- Zadanie – oznacza zadanie „Dla Rodziny” realizowane w ramach programu pn. 

„Program Wsparcia Edukacji”, 

- RODO - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). 

 

§3 

Uczestnicy/uczestniczki 

1. Grupę docelową działań stanowią nauczyciele i wychowawcy szkół 

podstawowych/techników/liceów/szkół branżowych z całej Polski.  
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2. 40 nauczycieli uzyska dofinansowanie umożliwiające im nabycie kwalifikacji do 

promowania zdrowego trybu życia u uczniów oraz formowania u nich poczucia 

godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób poprzez zrefundowanie 

kosztów kształcenia uprawniającego do nauczania wychowania do życia w rodzinie. 

3. Min. 96 nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i wychowawców uzyska 

wsparcie w zakresie rozwijania u uczniów aktywnego udziału w życiu społeczności 

rodzinnej i szkolnej oraz pedagogizacji rodziców w tym zakresie poprzez organizację 

szkoleń i Klubu nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. 

4. Min. 44 szkół uzyska wsparcie poprzez wyposażenie szkół w pomoce do wychowania 

do życia w rodzinie 

 

§ 4 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty i ciągły w okresie od 17.10.2022 r. do 

czasu zrekrutowania minimum 100% uczestników, najpóźniej do 15.12.2022 r. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie skierowana do 

nauczycieli/wychowawców szkół podstawowych/techników/liceów/szkół branżowych 

z całej Polski. 

3. Zgłoszenia do poszczególnych form wsparcia będą przyjmowane poprzez formularz na 

stronie Zadania, ponadto dla formy z §5 i 6 z uwagi na krótki termin realizacji Zadania 

ważne będą również formularze otrzymane droga mailową, pocztą tradycyjną lub 

dostarczone osobiście do biura Zadania. 

4. O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia decydują warunki podane w § 5-8. 

 

§ 5 

Dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych 

1. 40 nauczycieli w ramach realizacji wsparcia skorzysta z możliwości nabycia 

kompetencji nauczania wychowania do życia w rodzinie. 

2.  W ramach Zadania Grantobiorca dofinansuje 30 nauczycielom kursy kwalifikacyjne 

i 10 nauczycielom studia podyplomowe z zakresu WDŻ. 
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3. Limit dofinansowania do kursów kwalifikacyjnych wynosi 1050 zł zaś do studiów 

podyplomowych 2140 zł. 

4. Nauczyciele do kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych zgłaszani są 

przez Szkoły. 

5. Warunkiem skorzystania z wymienionych w pkt. 2 § 5 form wsparcia jest: 

a. Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych; 

b. Akceptacja zgłoszenia przez Komisję w skład, której wchodzą: Prezes 

Fundacji, Koordynator zadania, Koordynator merytoryczny; 

c. Uzupełnienie i przesłanie w formie papierowej na adres biura Zadania 

podpisanego Porozumienia, które stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu 

zadania. 

d. Uiszczenie wpłaty własnej przez Szkołę lub nauczyciela w wysokości min. 250 

zł dla kursów i min. 360 zł dla studiów podyplomowych; 

e. Rozpoczęcie zajęć na kursie kwalifikacyjnym/studiach podyplomowych przez 

Nauczyciela, któremu udzielono wsparcia najpóźniej do 31.12.2022 r. 

f. Przesłanie przez Szkołę oświadczenia o podjęciu przez zgłoszonych 

i zaakceptowanych do udziału w formie wsparcia nauczycieli najpóźniej do 

31.12.2022. 

6. Pierwsza tura oceny zgłoszeń do dofinansowania przez Komisję wymienioną 

w punkcie 5b odbędzie się 04.11.2022, w razie potrzeby kolejne oceny będą 

dokonywane co 7 dni kalendarzowych. W razie otrzymania większej liczby zgłoszeń 

niż miejsc na formy kształcenia zakładane w projekcie decydować będą kryteria 

promujące – w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają nauczyciele pracujący 

w szkołach, w których nie ma zatrudnionego nauczyciela z pełnymi uprawnieniami do 

nauczania wychowania do życia w rodzinie, następnie nauczyciele pracujący 

w szkołach, gdzie jest 1 taka osoba, następnie nauczyciele, pracujący w szkołach, 

gdzie jest dwóch takich nauczycieli itp. 
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§ 6 

Organizacja Klubu nauczyciela WDŻ 

1. W ramach realizacji Zadania zostanie utworzony Klub Nauczyciela WDŻ, którego 

celem będzie podniesienie kwalifikacji u nauczycieli wychowania do życia w rodzinie 

z zakresie rozwijania u uczniów aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej 

i szkolnej. 

2.  W ramach Klubu Nauczyciela WDŻ odbędą się 4 spotkania szkoleniowe on – line 

w czasie rzeczywistym, w tym 3 na tematy zaproponowane przez jego uczestników. 

3. 3 spotkania, podczas których odbędą się krótkie szkolenia będą nagrywane i po 

montażu umieszczone na stronie Zadania oraz udostępnione zainteresowanym 

szkołom.  

4. Dla Klubu zostanie utworzona grupa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco 

jej członkowie pod okiem metodyka WDŻ będą mogli dzielić się swoimi materiałami, 

wymieniać doświadczeniem, zadawać metodykowi pytania i dyskutować. 

5. Zgłoszenia do Klubu Nauczyciela WDŻ będą przyjmowane w okresie 17.10 – 

05.12.2022. Osoby, które poprawnie wypełnią zgłoszenie i są aktywnymi 

nauczycielami WDŻ zostaną zakwalifikowane do tej formy wsparcia. 

 

§ 7 

Wyposażenie szkół w aktualne pomoce do WDŻ 

1. Grantobiorca wyposaży 44 szkoły w aktualne pomoce do realizacji zajęć z WDŻ. 

1. Lista z propozycjami dla szkół (plansze, filmy, gry, książki) jest dostępna na stronie 

Zadania. Istnieje możliwość podania innych niż z listy wybranych przez siebie 

pomocy do WDŻ, ich otrzymanie będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji 

Koordynatora ds. merytorycznych zadania). 

2. Każda szkoła wybiera pomoce do wartości 132,50 zł. 

3. Pomoce zostaną dostarczone do szkół na koszt Grantobiorcy.  

4. Zgłoszenia do uzyskania wsparcia w postaci pomocy do zajęć WDŻ są składane tylko 

w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www do 21.11 2022 r.  

5. Szkoła może zgłosić swoje uczestnictwo tylko raz. 
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6. Koordynatorzy zadania utworzą listę szkół, którym zostaną przekazane pomoce wg. 

kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do otrzymania pomocy będą 

mieć małe szkoły (do 250 uczniów) z terenów wiejskich. 

7. W razie powstania oszczędności na tę pozycję budżetową doposażone zostaną kolejne 

szkoły z ewentualnej listy rezerwowej i/lub zostanie przedłużony okres składnia 

zgłoszeń przez szkoły. 

8. Szkoły, które otrzymają w ramach Zadania pomoce są zobowiązane do odesłania 

Grantobiorcy protokołu ich otrzymania do dnia 10.12.2022r. 

 

§ 6 

Podniesienie kompetencji nauczycieli WDŻ i wychowawców 

1. W ramach realizacji Zadania zostaną zorganizowane szkolenia on line w czasie 

rzeczywistym:  

a. Warsztat dotyczący realizacji zajęć z płciowości i seksualności (3 grupy 

szkoleniowe dla w sumie 51 nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, 

6 godzin dydaktycznych); 

b.  Warsztat „Szkoła dialogu” (1 grupa dla w sumie 19 osób - nauczycieli 

wychowania do życia w rodzinie i wychowawców klas, 8 godzin 

dydaktycznych). 

2.  Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane w okresie 17.10 – 15.11.2022. Osoby, 

które poprawnie wypełnią zgłoszenie i są aktywnymi nauczycielami WDŻ lub 

wychowawcami klas zostaną zakwalifikowane do przypisanego dla nich warsztatu. 

3. W razie niezebrania odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużona. 

 

 

§ 7 

RODO 

1. Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, 
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że Fundacja e-Prosperity z siedzibą w Lublinie (20-049), przy Al. Racławickich 

33/26a, REGON 061599660, NIP 712 328 10 81, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000473705 wykonując umowę zawartą ze Skarbem Państwa 

Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN) o realizacji zadania „Dla Rodziny”, 

gromadzi i przetwarza dane osobowe, wdrażając postanowienia wynikające z 

przywołanej wyżej umowy - działając przy tym jako Administrator.  

2. Abyśmy mogli we właściwy sposób wywiązać się z nałożonych na nas zadań 

Administratora, niezbędne są nam takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, nr telefonu, nazwa i adres reprezentowanej instytucji, wizerunek oraz 

inne dane, które są konieczne i celowe do wykonania usługi.  

3. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 

RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy wskazanej w § 8 ust. 1. 

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie realizacji tej umowy, w sposób 

wynikający z ustaleń z pomiędzy MEiN a Grantobiorcą (Administratorem). 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do 

upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Fundacją 

e-Prosperity i MEiN. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Ponadto, w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i osobom trzecim w celu realizacji 

umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki i Fundacją e-Prosperity, 

to jest w szczególności firmie prowadzącej usługi informatyczne czy hostingowe. W 

zależności od zakresu zadań zleconych przez Operatora, dane mogą zostać przekazane 

firmie prowadzącej szkolenia, firmie kurierskiej itp. Ponadto dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo, takim jak sądy, urzędy 

skarbowe, ZUS.  
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7. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do 

przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą 

służyły przewidywaniu zachowań i preferencji.  

8. Z Fundacją e-Prosperity można się skontaktować w następujący sposób: kontakt 

telefoniczny – tel. 690 855 884, adres e-mail – fundacja.eprosperity@wp.pl 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Fundacji e-

Prosperity oraz przez cały okres realizacji zadania tj. od 17.10.2022 roku do 

31.12.2022 roku. 

2. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji umowy lub z innych ważnych powodów mających 

wpływ na realizację wydarzeń. 

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Zadania. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Zgłoszenia nauczyciela/nauczycieli do dofinansowania uzyskania kwalifikacji z zakresu 

nauczania wychowania do życia w rodzinie. 

2. Wzór porozumienia dotyczącego dofinansowania kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych. 

3. Wzór Zgłoszenia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie do udziału w sieci współpracy                  

(w formie on – line). 
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Załącznik nr 1 

Zgłoszenie nauczyciela/nauczycieli do dofinansowania uzyskania kwalifikacji z zakresu 

nauczania wychowania do życia w rodzinie 

 

1. Pełna nazwa szkoły 

………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Adres szkoły 

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………  

3. Dyrektor szkoły 

……………………………………………………………………………………… 

4. Numer kontaktowy do Dyrektora 

szkoły…………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nr telefonu i adres mailowy 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………

…………………………………… 

6. Wybrana forma wsparcia   

 A Kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wychowania do życia w rodzinie 

(dotyczy nauczycieli szkół podstawowych) 

 B Studia podyplomowe uprawniające do nauczania wychowania do życia w rodzinie 

(dotyczy nauczycieli szkół średnich) 

7. Szkoła zgłasza do udzielenia dofinansowania uzyskania kwalifikacji z zakresu 

nauczania wychowania do życia w rodzinie następujących nauczycieli:  

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

c. ……………………………………………… 

8. Szkoła oświadcza, że obecnie zatrudnia ………………………….. (prosimy o 

wpisanie liczby) nauczycieli posiadających pełne uprawnienia do realizacji zajęć z 

wychowania do życia w rodzinie na jej terenie 

9. Szkoła oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem zadania „Dla Rodziny” 

 

………………………………………. 

(podpis osoby zgłaszającej) 
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Załącznik nr 2 

 

 

POROZUMIENIE nr ………………… 

 

dotyczące realizacji celu jakim jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w ramach 

programu grantowego pn. „Program Wsparcia Edukacji” (zadanie „Dla Rodziny”) 

realizowanego przez Fundację E-PROSPERITY na podstawie umowy nr 

MEiN/2022/DPI/2704 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki 

 

Porozumienie zawarte zostało w Lublinie w dniu             pomiędzy: 

Fundacją E-PROSPERITY z siedzibą w Lublinie, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 33/26a, 

REGON 061599660, NIP 712 328 10 81, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000473705, reprezentowaną przez Radosława Markusiewicza– Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej Grantobiorcą 

a 

Nazwa szkoły:                                                                                                                                                          

,  

adres                                                                                       , NIP           -           -           -             

, REGON                                     Nr RSPO:                                                      , 

reprezentowaną przez Pana/Panią                                                              - Dyrektora 

Szkoły/Zespołu szkół*, zwaną dalej Szkołą 

 

 

1. Porozumienie jest zawarte w celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez 

dofinansowanie przez Grantobiorcę kursów kwalifikacyjnych (dla nauczycieli szkół 

podstawowych)/studiów podyplomowych (dla nauczycieli szkół średnich)1 - zgodnie 

z zaplanowaną w programie pn. „Program Wsparcia Edukacji” – zadanie „Dla 

Rodziny” ścieżką i określonymi w nim zasadami udziału. 

2. Szkoła deklaruje, że prowadzi kształcenie dla dzieci lub młodzieży w ramach co 

najmniej jednego typu szkoły: szkoły podstawowej/technikum/liceum/szkoły 
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branżowej1, poinformowała nauczycieli chętnych do uzyskania kwalifikacji do 

prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie o projekcie grantowym i 

zasadach uczestnictwa, w tym o źródłach finansowania, zebrała chętnych nauczycieli 

do zgłoszenia do projektu grantowego oraz zapoznała nauczycieli z regulaminem 

zadania. 

3. Szkoła oświadcza, że obecnie zatrudnia …… (wpisać liczbę)/nie zatrudnia1 

nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.  

4. Szkoła zgłasza do udziału w zadaniu nauczyciela/i: 

a.  ………………..…. (imię i nazwisko) 

b.  ………………..…. (imię i nazwisko)  

c. ………………..…. (imię i nazwisko)  

chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do 

życia w rodzinie. 

5. W związku ze zgłoszeniem do programu wskazanego w pkt. 4 nauczyciela, 

Szkoła/nauczyciel1 uiści na rachunek bankowy Grantobiorcy o nr 

…………………………………………………………….., kwotę …….. zł (słownie: 

…………… złotych) za każdą ze zgłoszonych osób w terminie do dnia 

…………………………. 2022 roku tytułem wkładu własnego. Wkład ten zostanie 

przekazany organizatorwi wybranej formy kształcenia (kursu kwalifikacyjnego lub 

studiów podyplomowych) tytułem części opłaty za tę formę kształcenia. 

6. Granotobiorca zobowiązany jest do dofinansowania formy kształcenia opisanej w pkt. 

1 do wysokości maksymalnie 1 050 zł w przypadku kursu kwalifikacyjnego, 2 140 zł 

w przypadku studiów podyplomowych.  

7. Szkoła zobowiązuje się do:  

a. przesłania Grantobiorcy oświadczenia o podjęciu przez nauczyciela 

wymienionego w pkt. 4 formy kształcenia wskazanej w pkt. 1 do dnia 

20.12.2022 

b. Dyrektor szkoły zobowiązuje się do powierzenia nauczycielowi 

wymienionemu                 w pkt. 4, prowadzenie zajęć z przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie po uzyskaniu kwalifikacji przez ww. 

nauczyciela/i. 
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8. Nauczyciel zobowiązuje się do: 

a. podjęcia wskazanej w pkt. 1 formy kształcenia w terminie do 20.12.2022 roku, 

b. ukończenia wskazanej w pkt. 1 formy kształcenia, 

c. prowadzenia powierzonych przez Dyrektora zajęć, promowania w ramach 

prowadzonych zajęć zdrowego trybu życia u uczniów oraz formowania u nich 

poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób 

9. Spełnienie obowiązków opisanych w pkt 5 - 8 niniejszego Porozumienia stanowi 

warunek konieczny do otrzymania dofinansowania. 

10. Zmiana składu zakwalifikowanych do programu nauczycieli może być dokonana 

przez Szkołę wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Grantobiorcy. 

11. Integralną część porozumienia stanowi Regulamin Zadania wraz z załącznikami. 

12. Szkoła oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Zadania wraz z wymienionymi 

powyżej załącznikami do Regulaminu. 

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

………………………………………………

………     

………………………………………………

……… 

Dyrektor Szkoły 

 

……………………………………………………

…….. 

Nauczyciel Beneficjent Dofinansowania 

 

 

 

 

 

 

1 niepotrzebne skreślić  

Prezes Zarządu Grantobiorcy 



  

str. 13 

Projekt pn. „Dla Rodziny” realizowany przez Fundację e-Prosperity jest współfinansowany ze środków 

Ministra Edukacji i Nauki. 
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Załącznik nr 3 

Zgłoszenie nauczyciela wychowania do życia w rodzinie do udziału w sieci współpracy (w 

formie on – line) 

 

1.  Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. Adres 

mailowy…………………………………………………………………………………

………………………………………. 

3. Telefon 

kontaktowy………………………………………………………………………………

………………………………… 

4. Oświadczam, że realizuję zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w (prosimy podać 

nazwę szkoły) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

5. Uczę wychowania do życia w rodzinie w: 

a. Szkole Podstawowej 

b. Szkole Średniej 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zadania „Dla Rodziny” 

 

………………………………………. 

(podpis nauczyciela WDŻ) 

 


