
Gmina Wierzchowo Strona 1 
 

 

 

 

Załącznik Nr 8 

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 4 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Świerczynie: 

2) Czas trwania projektu: 1.09.2012-30.06.2014r. 

 

Lp. Nazwa Liczba 

godzin 

Ilość grup  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

1.  

"Laboratorium fizyczne" - zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze 
 

40 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z fizyki lub 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia 

podyplomowe z fizyki oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

pedagogiczne (1-osoba). 

2.  

"Matematyka w praktyce" - zajęcia 
matematyczno – przyrodnicze 
 

80 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z matematyki z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

pedagogiczne (1-osoba). 
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3.  

"Kolorowa chemia" - zajęcia matematyczno-
przyrodnicze 
 

40 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat chemii bądź studia 

techniczne ze znaczną liczbą godzin kierunkowych lub wykształcenie 

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia podyplomowe kierunek 

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

4.  

"Geografia w liczbach" - zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze 
 

60 h 1 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat z geografii lub 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub  studia 

podyplomowe,  kierunek geografia  oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

pedagogiczne (1-osoba). 

5.  

"Fascynujący świat przyrody" - zajęcia 
matematyczno – przyrodnicze 
 

60 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). 

6.  
"Język angielski" - zajęcia z języków obcych 
 

70 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat języka 

angielskiego oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne (1-

osoba). 

7.  
"Język niemiecki" - zajęcia z języków obcych 
 

60 h 1 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat języka 

niemieckiego oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne (1-

osoba). 

8.  
"Sport kształci ciało i umysł" 
 

72 h 1 
Wykształcenie wyższe lub licencjackie kierunkowe (wychowanie fizyczne) 

z przygotowaniem pedagogicznym, kurs instruktora sportu- piłki siatkowej 

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

9.  

Obsługa sędziowska  
–2 turnieje siatkówki w ramach zadania 
,,Sport kształci ciało i umysł” 

2 turnieje 1 Wykształcenie wyższe kierunkowe (wychowanie fizyczne) lub kurs 

sędziego siatkówki lub kurs instruktorski z siatkówki 

10.  
"Młodzież ma głos" - zajęcia z korzystania z 
informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce 

120 h 1 
Wykształcenie wyższe lub licencjackie filologia polska , nauczania 

zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem 

pedagogicznym bądź  studia podyplomowe z logopedii  oraz co najmniej 5 
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  letnie doświadczenie pedagogiczne (1-osoba). 

11.  Warsztaty  ITC 
20 h 1 

wykształcenie wyższe lub licencjackie informatyka z przygotowaniem 

pedagogicznym lub studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z 

informatyki oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne (1-

osoba). 

 

12.  
Szkolny Ośrodek Kariery "Moja przyszłość" 
 

84 h 2 
Wykształcenie wyższe lub licencjackie kierunkowe pedagogika z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

pedagogiczne (1-osoba). 

13.  

"Zrozumieć siebie i innych" - wsparcie 
psychologiczno – pedagogiczne 
 

44 h 1 

Wykształcenie wyższe lub licencjackie kierunkowe pedagogika z 

przygotowaniem pedagogicznym  oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

pedagogiczne (1-osoba). 

 

 RAZEM LICZBA GODZIN : 

750 + 2 

TURNIE

JE 

 
 

 

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

 

 

 

 

 


