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Oleśnica, dnia 17 stycznia 2014 r. 

 

PCEiK-061/9/2014 

 

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek prowadzonych 

 przez Miasto i Gminę Syców, Miasto i Gminę Twardogóra 

oraz Gminę Dziadowa Kłoda 

  

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem w 2014 r. porozumienia w zakresie organizacji doradztwa 

metodycznego oraz doskonalenia nauczycieli miedzy Miastem i Gminą Syców, Miastem i Gminą Twardogóra 

oraz Gminą Dziadowa Kłoda a Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, informuję o nowych warunkach 

współpracy z naszą Placówką.  

 

Udział nauczycieli w formach doskonalenia, korzystanie z konsultacji, świadczonych przez doradców i 

konsultantów oraz z platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa w tym z modułu Wirtualny Dyrektor będzie 

odbywało się na zasadzie pełnej odpłatności. Ceny szkoleń na bieżąco będą poddawane w zaproszeniach, 

zamieszczanych na stronie internetowej PCEiK www.pceik.pl oraz przesyłane na adresy mailowe szkół i 

placówek. Ceny pozostałych usług podane są w cenniku. Za świadczone usługi PCEiK wystawi rachunek 

nauczycielom lub delegującej  szkole. Informację o płatniku szkolenia należy podać w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

Informuję również, że od 1 lutego 2014 r. wprowadzamy odpłatność za udział uczniów w konkursach, 

w których organizatorem etapu finałowego jest PCEiK. Koszt udziału ucznia w konkursie wynosi 7 zł. 

Informacja o odpłatność będzie zamieszczana w regulaminach konkursów.  PCEiK wystawi rachunek placówce 

lub radzie rodziców placówki, delegującej uczniów sumując udział uczniów w konkursach na podstawie kart 

zgłoszeniowych w okresach od 1 lutego do 30 czerwca 2014 r. oraz od 1 września do 15 grudnia 2014 r. 

 

 Zapraszam do korzystania z naszej oferty. 

 

Z poważaniem 

Marzena Helińska Dyrektor PCEiK 



 

 

Cennik usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy dla 

nauczycieli i uczniów ze szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Syców, Miasto i 

Gminę Twardogóra i Gminę Dziadowa Kłoda.  

 

1. Konsultacje doradców i konsultantów PCEiK-50 zł  

2. Abonament za korzystanie z platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa z dostępem do 

modułu Wirtualny Dyrektor oraz z dostępem nauczycieli do modłów: Wsparcia 

Wicedyrektorów, Wsparcia Wychowawców, Wsparcia Nauczycieli Przedmiotów 

Humanistycznych, Wsparcia Nauczycieli Kontraktowych, Wsparcia Nauczycieli Języków 

Obcych, Wsparcia Nauczycieli Wychowania Fizycznego,  Wsparcia Pedagogów i 

Psychologów - 40 zł miesięcznie lub 480 zł rocznie płatne w dwóch ratach do 30 

czerwca 2014 r. i do 15 grudnia 2014 r. ( bez względu na liczbę zalogowanych 

nauczycieli ze szkoły lub placówki). 

3. Udział w pracach Sieć Wsparcia Wicedyrektorów, Sieć Wsparcia Wychowawców, Sieć 

Wsparcia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, Sieć Wsparcia Nauczycieli 

Przedmiotów Przyrodniczych, Sieci Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy, Sieci Wsparcia 

Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej, Sieć Wsparcia Nauczycieli Kontraktowych, Sieć 

Wsparcia Nauczycieli Języków Obcych -50 zł jedno spotkanie sieci  

4. Udział uczniów w konkursach, w których organizatorem etapu finałowego jest PCEiK – 

7 zł za ucznia. PCEiK wystawi rachunek placówce lub radzie rodziców placówki, 

delegującej uczniów sumując udział uczniów w konkursach na podstawie kart 

zgłoszeniowych w okresach od 1 lutego do 30 czerwca 2014 r. oraz od 1 września do 

15 grudnia 2014 r. 

5. Ceny form doskonalenia nauczycieli ustalane są indywidulanie przez Dyrektora 

PCEiK i podawane w zaproszeniach zamieszczanych na stronie internetowej placówki 

i przesyłanych drogą mailową.  

 

 

Cennik obowiązuje od 20 stycznia 2014 r. za wyjątkiem opłat za udział w konkursach, które 

obowiązują od 1 lutego 2014 r. Za świadczone usługi PCEiK wystawi rachunek. Pełna oferta placówki 

dostępna jest na stronie internetowej www.pceik.pl. 

 

Marzena Helińska 

Dyrektor PCEiK 

 

 


