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Załącznik Nr 7 

Opis przedmiotu zamówienia 

ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW 
PROJEKTU PN.  

 

„Dziś nauka - jutro sukces wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

1) Zadanie nr 3 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum  w Wierzchowie: 

2) Czas trwania projektu: 1.09.2012-30.06.2014r. 

 

Lp. Nazwa Liczba 

godzin 

Ilość grup  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

1.  

"Laboratorium matematyczno - fizyczne" 
zajęcia matematyczno – przyrodnicze 
 

120 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z matematyki lub 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia 
podyplomowe, bądź kurs kwalifikacyjny kierunek fizyka  oraz co najmniej 5 
- letnie doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

2.  
"Matematyka w życiu" - zajęcia 
matematyczno – przyrodnicze 

120 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z matematyki z 
przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie 
pedagogiczne (1-osoba). 
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3.  

"Doświadczmy chemii" zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze 
 

200 h 2 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat chemii bądź 

biologii lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + 
studia podyplomowe kierunek chemia bądź zbliżoność do nauczania chemii 
lub kurs kwalifikacyjny kierunek przyroda oraz co najmniej 5 - letnie 
doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

4.  

"Fascynujący świat przyrody"- zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze 
 

100 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z biologii lub 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia 
podyplomowe, bądź kurs kwalifikacyjny kierunek przyroda  oraz co 
najmniej 5 - letnie doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

5.  

"Przyrodnicza charakterystyka Jeziora Busko"- 
zajęcia matematyczno - przyrodnicze,  
 

60 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z geografii lub 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia 
podyplomowe, bądź kurs kwalifikacyjny kierunek przyroda  oraz co 
najmniej 5 - letnie doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

6.  

"Angielski bez barier" - zajęcia z języków 
obcych 
 

90 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat języka 

angielskiego oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie pedagogiczne (1-
osoba). 

7.  

"Moja przygoda z językiem niemieckim" - 
zajęcia z języków obcych 
 

90 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat języka 

niemieckiego oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie pedagogiczne (1-
osoba). 

8.  

"W pogoni za piłeczką z dziurkami" - zajęcia 
inne 
 

150 h 1 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  lub licencjackie 
kierunkowe (wychowanie fizyczne) z przygotowaniem pedagogicznym + 
tytuł instruktora unihokeja oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie 
pedagogiczne (1-osoba). 
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9.  

 
"Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy" - zajęcia 
inne 
 

100 h 1 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub licencjackie 
filologia polska oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie pedagogiczne (1-
osoba).  

10.  

"Tacy sami" Wsparcie psychologiczno – 
pedagogiczne 
 

70 h 6 
wykształcenie wyższe lub licencjackie kierunkowe pedagogika z 
przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie 
pedagogiczne (1-osoba). 

11.  

"Młodzieżowy ośrodek kariery zawodowej i 
obywatelskiej" - zajęcia inne 
 

200 h 2 

wykształcenie wyższe lub licencjackie historia lub wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem pedagogicznym + studia podyplomowe kierunkowe 
historia i wiedza o społeczeństwie oraz co najmniej 5 - letnie 
doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

12. 

"Harcerski Klub Promocyjny" - zajęcia z 
korzystania z informacji i wykorzystania 
wiedzy w praktyce 
 

200 h 2 wykształcenie minimum średnie, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, 
doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu stron internetowych (1-osoba). 

13. 

 Warsztat informatyczny- dotyczący tworzenia 
i prowadzenia stron WWW oraz skutecznej  
promocji działań za pośrednictwem internetu 
(4 dni x 5 godz.) 
 
 

warsztat 2 

wykształcenie wyższe lub licencjackie informatyka z przygotowaniem 
pedagogicznym lub studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z 
informatyki oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie w podobnych 
przedsięwzięciach  (1-osoba). 

15. Warsztat z doradcą zawodowym (5 godzin x 2) 
warsztat 2 

wykształcenie wyższe lub licencjackie doradztwo zawodowe lub studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny kierunek psychologiczne doradztwo 
zawodowe i personalne oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie w 
podobnych przedsięwzięciach  (1-osoba). 
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 Razem liczba godzin : 
780  

 

 

* Liczba godzin musi być zgodna z aktualnym wnioskiem aplikacyjnym o sumie kontrolnej: 7DC4-347A-5D18-8EC6 

 


