
Rozdział B 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

organizacja i przeprowadzenie usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych  

Nr 1 – 3 zlokalizowanych na terenie gminy Popów oraz Gimnazjum  
w Zawadach, a objętych projektem o nazwie Myślę o przyszłości – inwestuję 

w wiedzę wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli 

 

Usługa edukacyjna o ogólnym kodzie CPV: 80000000-4, 80100000-5, 80310000-0 

1. Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usług 
rozumianych jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) cyklu zajęć 
edukacyjnych poświęconych przedmiotom humanistycznym oraz ścisłym na poziomie 
właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  
Celem usługi jest wyrównywanie poziomu wiedzy z określonych przedmiotów objętych 
programem nauczania, aktualizacja nabytej wcześniej wiedzy, a także poszerzenie nabytej 
wiedzy wraz z rozwojem zainteresowań kierunkowych. Ponadto organizacja zajęć 
pozalekcyjnych mimo widocznych efektów mierzalnych, wpłynie także korzystnie na 
rozwój emocjonalno-intelektualny beneficjatów ostatecznych  - uczniów SP Nr 1 – 3 i 
Gimnazjum Nr 1 z tereny gminy Popów. Spowoduje także wzrost percepcji ogólnej oraz 
pobudzi wyobraźnie u dzieci i młodzieży, poprzez m. in. zajęcia teatralne czy 
artetrapeutyczne („wyrażania siebie przez sztukę”). 
 

Cele szczegółowe projektu to 

• Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych – zajęcia wyrównawcze, 

• Rozwój kompetencji kluczowych uczniów zagrożonych zjawiskiem 
wykluczenia społecznego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz zajęć 
rozwijających wyobraźnię. 

W zajęciach z beneficjentami  poruszona zostanie kwestia  zasadą równością szans kobiet i 
mężczyzn w życiu społecznym. Ci nauczyciele, którzy nie spotkali się jeszcze z tym 
zagadnieniem, bądź nie zostali z niego formalnie i merytorycznie przeszkoleni wcześniej, 
wezmą udział w takim szkoleniu w ramach projektu. 

Bezpośrednim realizatorem usługi (wykładowcą) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej 
firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe, oraz 
wykaże się wiedzą teoretyczną z zakresu tematyki szkolenia popartą udokumentowaną 
praktyk ą – min. 2 lata. 



2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług 
edukacyjnych jak niżej:  
 

A.  Program rozwojowy dla Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Nr 1 im. J. Długosza w Popowie 

Główne zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie to: 

• Nauka języka angielskiego: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć; niemniej jednak Zamawiający zastrzega 
że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne w postaci papierowej – 
książka i ćwiczeniówka, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię 
ich autorstwa (własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po 
zakończeniu realizacji usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. Liczbę kompletów 
(książka + ćwiczeniówka) ustala się na 30; liczba ta może ulec zwiększeniu, a cena w tym 
przypadku zostanie zwaloryzowana na podstawie ceny jednostkowej przedstawionej w 
formularzy ofertowym z ceną. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki j ęzyka angielskiego (1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z 
którą jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 
programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Nauka języka niemieckiego/rosyjskiego: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć; niemniej jednak Zamawiający zastrzega 
że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne w postaci papierowej – 
książka i ćwiczeniówka, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię 
ich autorstwa (własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po 
zakończeniu realizacji usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. Liczbę kompletów 
(książka + ćwiczeniówka) ustala się na 30; liczba ta może ulec zwiększeniu, a cena w tym 
przypadku zostanie zwaloryzowana na podstawie ceny jednostkowej przedstawionej w 
formularzy ofertowym z ceną. 



Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki j ęzyka niemieckiego lub rosyjskiego (2 sztuki), rzecz ta po 
zrealizowaniu usługi z którą jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. 
Strona merytoryczna programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, 
uwzględniać m. in. wiek beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do 
wymagań technicznych Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować 
powinien w systemie operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Zajęcia z informatyki: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki informatyki (2 sztuki) , rzecz ta po zrealizowaniu usługi z którą 
jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 
programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Koło przyrodniczo-krajobrazowe: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Koło matematyczne: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Koło naukowo-techniczne: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 



*przed utworzeniem grup Zamawiający nie zna dokładnej ilości beneficjentów tworzących 
daną grupę, według szacunkowych danych liczebność 1 grupy powinna mieścić się w 
granicach kilkunastu osób. Projektem zostanie objętych w sumie ok. 370 uczniów z placówek 
ujętych łącznie w pkt A-D. 

Zajęcia edukacyjne dodatkowe odbywać się będą w okresie od miesiąca lutego do miesiąca 
grudnia 2011r. – z wyłączeniem świąt, ferii szkolnych i wakacji.  

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby 
nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

B. Program rozwojowy dla Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Nr 2 w Wąsoczu Górnym 

Główne zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie to: 

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki matematyki (1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z którą 
jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 
programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Koło przyrodniczo-krajobrazowe: 
� Ilość godzin – 29h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

*przed utworzeniem grup Zamawiający nie zna dokładnej ilości beneficjentów tworzących 
daną grupę, według szacunkowych danych liczebność 1 grupy powinna mieścić się w 
granicach kilkunastu osób. Projektem zostanie objętych w sumie ok. 370 uczniów z placówek 
ujętych łącznie w pkt A-D. 



Zajęcia edukacyjne dodatkowe odbywać się będą w okresie od miesiąca lutego do miesiąca 
grudnia 2011r. – z wyłączeniem świąt, ferii szkolnych i wakacji.  

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby 
nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

C. Program rozwojowy dla Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Nr 3 w Rębielicach Królewskich 

Główne zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie to: 

• Nauka języka angielskiego: 
� Ilość godzin – 29h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. Wykonawca na potrzeby realizacji 
przedmiotu zamówienia dostarczy program multimedialny do nauki języka angielskiego 
(1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z którą jest bezpośrednio związana przechodzi na 
rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna programu ma być dostosowana do koncepcji 
nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek beneficjentów ostatecznych oraz ich 
zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych Zamawiający nie ma szczególnych 
wymagań, program pracować powinien w systemie operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Koło przyrodniczo-krajobrazowe: 
� Ilość godzin – 15h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia teatralne: 
� Ilość godzin – 29h, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia arteterapeutyczne: 
� Ilość godzin – 15h, 
� Ilość grup* – 1; 



Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki matematyki (1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z którą 
jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 
programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki j ęzyka polskiego (1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z 
którą jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 
programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

• Zajęcia z informatyki: 
� Ilość godzin – 15h, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy program 
multimedialny do nauki informatyki (1 sztuka), rzecz ta po zrealizowaniu usługi z którą 
jest bezpośrednio związana przechodzi na rzecz Zamawiającego. Strona merytoryczna 



programu ma być dostosowana do koncepcji nauczania Wykonawcy, uwzględniać m. in. wiek 
beneficjentów ostatecznych oraz ich zdolności percepcji. Co do wymagań technicznych 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, program pracować powinien w systemie 
operacyjnym Windows 98 – Windows 7. 

*przed utworzeniem grup Zamawiający nie zna dokładnej ilości beneficjentów tworzących 
daną grupę, według szacunkowych danych liczebność 1 grupy powinna mieścić się w 
granicach kilkunastu osób. Projektem zostanie objętych w sumie ok. 370 uczniów z placówek 
ujętych łącznie w pkt A-D. 

Zajęcia edukacyjne dodatkowe odbywać się będą w okresie od miesiąca lutego do miesiąca 
grudnia 2011r. – z wyłączeniem świąt, ferii szkolnych i wakacji.  

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby 
nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

D. Program rozwojowy dla Gimnazjum Nr 1 w Zawadach 

Główne zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie to: 

• Nauka języka angielskiego: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć; niemniej jednak Zamawiający zastrzega 
że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne w postaci papierowej – 
książka i ćwiczeniówka, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię 
ich autorstwa (własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po 
zakończeniu realizacji usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. Liczbę kompletów 
(książka + ćwiczeniówka) ustala się na 23; liczba ta może ulec zwiększeniu, a cena w tym 
przypadku zostanie zwaloryzowana na podstawie ceny jednostkowej przedstawionej w 
formularzy ofertowym z ceną. 

• Nauka języka niemieckiego: 
� Ilość godzin – 58h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć; niemniej jednak Zamawiający zastrzega 
że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne w postaci papierowej – 
książka i ćwiczeniówka, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię 
ich autorstwa (własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po 
zakończeniu realizacji usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. Liczbę kompletów 



(książka + ćwiczeniówka) ustala się na 22; liczba ta może ulec zwiększeniu, a cena w tym 
przypadku zostanie zwaloryzowana na podstawie ceny jednostkowej przedstawionej w 
formularzy ofertowym z ceną. 

• Zajęcia z informatyki: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia z historii: 
� Ilość godzin – 29h, 
� Ilość grup* – 1; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 3; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia wyrównawcze z chemii: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Zajęcia wyrównawcze z fizyki: 
� Ilość godzin – 58h, 
� Ilość grup* – 2; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

• Koło przyrodniczo-krajobrazowe: 
� Ilość godzin – 29h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 1; 



Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia tych zajęć. 

*przed utworzeniem grup Zamawiający nie zna dokładnej ilości beneficjentów tworzących 
daną grupę, według szacunkowych danych liczebność 1 grupy powinna mieścić się w 
granicach kilkunastu osób. Projektem zostanie objętych w sumie ok. 370 uczniów z placówek 
ujętych łącznie w pkt A-D. 

Zajęcia edukacyjne dodatkowe odbywać się będą w okresie od miesiąca lutego do miesiąca 
grudnia 2011r. – z wyłączeniem świąt, ferii szkolnych i wakacji.  

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby 
nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

3. Autonomicznym elementem przedmiotu zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 
szkolenia dla kadry nauczycielskiej w ramach realizowanego projektu strukturalnego. 
Celem usługi jest podniesienie poziomu wiedzy osób objętych wsparciem z określonych 
dziedzin życia, ewentualnie aktualizacja nabytej wcześniej wiedzy. Szkolenie obejmować 
będzie następujące bloki tematyczne: 
 

A. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie 
równości płci 
 
• Szkolenie obejmuje w uproszczeniu niwelowanie stereotypów społecznych i 

zostanie podzielone zostaje na:                                   
� Ilość godzin – 2h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 4; 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia szkolenia. 

 

B. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie 
nowoczesnych form nauczania 
 
• Szkolenie w uproszczeniu obejmuje zagadnienie wykorzystania w procesie 

edukacyjnym (dydaktycznym) nowych technologii dla nauk matematyczno-
przyrodniczych, języka polskiego oraz języków obcych i zostanie podzielone 
zostaje na:                                   
� Ilość godzin – 10h przypadającą na każdą grupę, 
� Ilość grup* – 3; 



Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia szkolenia. 

* przed utworzeniem grup Zamawiający nie zna dokładnej ilości beneficjentów tworzących 
daną grupę słuchaczy; szacuje się że objętych projektem będzie łącznie (pkt A i B) ok. 40 
nauczycieli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


