
 

 
 ................................ ................. dnia ................ 
 (pieczątka szkoły/placówki) 

 

 

Zamówienie dotyczące zadań na rzecz nauczycieli                                                                          
realizowanych przez pracowników PP-P w Ciechanowie 

Uwaga! 

 Na jednym druku prosimy zamawiać  jedno zadanie. 

 Prosimy wypełnić wyraźnie literami drukowanymi. 

 

Zadanie związane z Szczegóły 
dotyczące 
zamówienia/ 
zgłaszany problem 

Liczba 
nauczycieli 

prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie 

pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez 

uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1030 i 1490) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzeniem z nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach w 

sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych, o której mowa w przepisach w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Po złożeniu zamówienia pracownik PP-P w Ciechanowie skontaktuje się ze szkołą w celu omówienia 
szczegółów realizacji zamówienia. Prosimy w związku z tym o podanie poniżej numeru telefonu oraz kontaktu do 
osoby, która będzie decyzyjna i zorientowana w sprawie realizacji powyższego zamówienia. 

 

 

 



Dane osoby odpowiedzialnej ze strony szkoły/placówki za realizację zadania: 

imię i nazwisko  

telefon kontaktowy  

e-mail  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu przez 
Panią/Pana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanów 06-400 ul. 
Wyzwolenia 10 A. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane będą udostępnione odbiorcom 
upoważnionym na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO, a od 25 maja 2018 r. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

 

 
  ................................ 
  (podpis i pieczęć dyrektora szkoły/placówki) 


