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Panie/Panowie 
Dyrektorzy Szkół/Przedszkoli 
woj. śląskiego 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

nawiązując do ogłoszonego przez Wojewodę Śląskiego naboru uczestników na warsztaty 

(pismo nr PSVII.806.9.5.2019 z dnia 9.08.2019 r. przekazane Państwu za pośrednictwem Kuratorium Oświaty 

w Katowicach): 

 z zakresu edukacji interkulturowej dla przedstawicieli szkół (z terenu województwa śląskiego) pracujących 

z uczniami cudzoziemcami, 

 z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli języka polskiego oraz klas I-III i przedszkoli 

z województwa śląskiego pracujących z uczniami cudzoziemcami, 

realizowane w ramach Projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie 

śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. „Wsparcie 

w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” informuję o możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionych 

warsztatach przez kolejnych uczestników – przedstawicieli szkół. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym 

warsztacie z każdego zakresu.  

Kolejne warsztaty w 2020 roku będą realizowane w następujących terminach: 

 edukacja interkulturowa: 18 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 10 listopada oraz 2 grudnia 

 nauczanie języka polskiego jako obcego: 23 kwietnia, 21 maja, 12 listopada oraz 3 grudnia. 

Zastrzega się, iż z uwagi na ograniczoną liczebność grup warsztatowych (25 osób) o ostatecznym przydziale 

danej osoby na dany termin decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszam do udziału w oferowanych warsztatach kolejnych uczestników 

oraz zapoznania się z ich programem (w załączeniu). Zgłoszenie udziału proszę potwierdzić poprzez przekazanie 

w terminie do 24 lutego 2020 r. scanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału w warsztacie” 

na  adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus pracownik 

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/20-77-832).  

 

               Z poważaniem 

              Marcin Chroszcz 

                     Dyrektor 

          Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 

/podpisano elektronicznie/ 

 
 

Do wiadomości: 
Magdalena Szewczuk-Sztorc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
                                                       Koordynator Projektu 
 
Załącznik: 
- Formularz zgłoszenia udziału w warsztatach (2 szt. – w wersji edytowalnej oraz formacie pdf) 
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tel. 32/20-77-874, 824 
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