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Górowo Iławeckie, 27 lutego 2017roku 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/02/RPOWM /2017  

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  

RPWM.02.02.01-28-0094/16 

 

Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim kierując się 

zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług w ramach projektu                 

pt. „Efektywne techniki nauczania szansą na sukces”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi  Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, 

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały 

nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku. 

 

I. Specyfikacja zamówienia: 

 

1. Okres realizacji zlecenia: 20.03.2017r. – 31.12.2017r. 

2. Uczestnikami szkoleń będą nauczyciele Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w 

Górowie Iławeckim ( gimnazjum i liceum).  

3. Zamawiający: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 

6, 11-220 Górowo Iławeckie 

4. Wymagania odnośnie szkoleń: 

 

a) Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: „Kreatywnego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej”. 

 

Szkolenie przygotuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK w nauczaniu i uczeniu 

się przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Celem szkolenia jest jak 

wprowadzać i wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w swojej pracy do 

wspierania procesu nauczania i pracy własnej uczniów.  

 

 Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu w zakresie wykorzystania TIK w procesie kształcenia i 

wychowania w projektach cyfrowej szkoły.  

 Uświadomienie korzyści i zagrożeń technologicznych dla uczniów i nauczycieli oraz zasad 

przestrzegania praw autorskich. 

 Korzystanie z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz interaktywnych 

materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania-uczenia się zgodnie z nową podstawą 

programową. 
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 Umiejętność stosowania w praktyce narzędzi komunikacji i wymiany doświadczeń z innymi 

nauczycielami przy wykorzystaniu zasobów Web 2.0. 

 Znajomość rekomendowanych stron przydatnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych 

(encyklopedycznych i słownikowych, portali dziedzinowych).  

 Monitory interaktywne. Wykorzystanie i zastosowanie na lekcji.  

 Wizualizacja treści: techniki i trendy. 

 Korzystanie z technologii informacyjnej do tworzenia różnorodnych komunikatów 

medialnych (tekst, obraz, film, audio). 

 Współtworzenie i publikowanie pomocy dydaktycznych z zastosowaniem TIK. 

 Umiejętność korzystania z wolnych zasobów edukacyjnych oraz stron mediów społecznych. 

  

Indywidualne konsultacje w trakcie prowadzenia zajęć. Ze względu na korzystanie z innowacyjnych 

metod, dotąd nie stosowanych przez nauczyciela, konieczne jest udzielania wsparcia przez cały okres 

prowadzenia cyklu zajęć. W momencie kiedy będzie potrzebował pomocy przy np. specyficznej 

sytuacji związanej z danym uczniem, problemach technicznych 

 

 

Nr Przedmiot oferty Jednostka miary Ilość  

1. Szkolenie nauczycieli w zakresie „Kreatywnego 

korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnej”, 1 grupa max 20 osób x 40 h, 

wynagrodzenie prowadzącego 

osoba 20 

* Przez „h”, rozumie się godzinę dydaktyczną  45 min. 

 

b) Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: „Wykorzystanie eksperymentu i metod 

aktywizujących w nauczaniu”.  

  

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do przeprowadzania eksperymentów na każdej z 

prowadzonych przez nich lekcji, nauczyciele otrzymają zestaw przykładowych doświadczeń do 

przeprowadzenia na zajęciach z: przyrody, fizyki, chemii, geografii. Każdy nauczyciel otrzyma skry,  

z scenariuszem dla 30h zajęć. Indywidualne konsultacje w trakcie prowadzenia zajęć. Ze względu na 

korzystanie z innowacyjnych metod, dotąd nie stosowanych przez nauczyciela, konieczne jest 

udzielania wsparcia przez cały okres prowadzenia pierwszego cyklu zajęć. W momencie kiedy będzie 

potrzebował pomocy przy np. specyficznej sytuacji związanej z danym uczniem, problemach 

technicznych. 

 

Nr Przedmiot oferty Jednostka miary Ilość  

1. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie „Wykorzystanie 

eksperymentu i metod aktywizujących w nauczaniu”, 1 

grupa max 4 osoby x 6 h, wynagrodzenie prowadzącego 

osoba 4 

* Przez „h”, rozumie się godzinę dydaktyczną  45 min. 
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c)  Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: „Metoda projektu jako narzędzie integracji 

międzyprzedmiotowej”. 

 

Celem szkolenia jest pogłębienie  wiedzy na temat metody projektu jako strategii dydaktycznej. Ze 

względu na korzystanie z innowacyjnych metod, dotąd nie stosowanych przez nauczyciela, konieczne 

jest udzielania wsparcia przez cały okres prowadzenia cyklu zajęć. W momencie kiedy będzie 

potrzebował pomocy przy np. specyficznej sytuacji związanej z danym uczniem, problemach 

technicznych. 

 

Nr Przedmiot oferty Jednostka miary Ilość  

1. Szkolenie dla nauczycieli „Metoda projektu jako narzędzie 

integracji międzyprzedmiotowej”, 1 grupa max 20 osób x 

6 h, wynagrodzenie prowadzącego 

osoba 20 

* Przez „h”, rozumie się godzinę dydaktyczną  45 min. 

 

5. Kod CPV:   80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego  

6. Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie 

Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11- 220 Górowo Iławeckie 

7. Biuro Projektu: ul. Szkolna 6,11-220 Górowo Iławeckie pok. 115. 

 

8. Opis usługi: 

a) Przygotowanie programu szkoleń  i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSzUJN                             

(gimnazjum i liceum) w Górowie Iławeckim . 

b) Opracowanie formularzy kompetencji celem przeprowadzenia oceny poziomu kompetencji wśród 

uczestników. Ocena przeprowadzana będzie w celu określenia poziomu nabycia kompetencji 

kluczowych nauczycieli objętych wsparciem - na początku i na końcu realizacji szkolenia. 

Nabycie kompetencji przez uczestnika oznacza przyrost u 90% nauczycieli objętych wsparciem 

kompetencji określony na podstawie porównania wyników pomiędzy początkowym a końcowym 

formularzem bilansu kompetencji. 

c) Monitoring postępu uczestników w trakcie odbywania się zajęć celem zapewnienia realizacji 

założonych w projekcie wskaźników. W przypadku stwierdzenia groźby nie osiągnięcia 

wymaganego 90% przyrostu kompetencji wśród uczestników, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zmawiającego i wdrożyć wskazane działania naprawcze.  

d) Dokumentowanie przeprowadzenia każdego szkolenia poprzez wpisy do dziennika zajęć i listy 

obecności. 

e) Nadzór nad wypełnianiem przez uczestników wszelkich ankiet związanych z ewaluacją projektu. 

f) Współpraca z personelem projektu i dyrekcją szkoły. 

 

9. Niniejsze rozeznanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 

759 z późń. zm) oraz nie kształtuje zobowiązania Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem 

Nauczania w Górowie Iławeckim do przyjęcia którejkolwiek z ofert . Zespół Szkół z Ukraińskim 

Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia  

bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert .  
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10. Oferty należy przesłać do dnia 8 marca br. na adresy e-mail  renata-gasiorek@wp.pl . Oferty 

dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika 

nr 1.  

 

12. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

     Renata Gąsiorek- tel. 504522789 lub 897630822 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w 

godz. od 8.00 do 14.00. 

 

 

                                                                                                                        Podpisał/a  

                                                                                       Maria Olga Sycz   - Dyrektor Zespołu        

                                                                                         Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania  

                                                                                    w Górowie Iławeckim 
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OFERTA 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na realizację usług szkoleniowych dla nauczycieli   

w ramach projektu " Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” 

RPWM.02.02.01-28-0094/16 

  

W PRZYPADKU PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

siedzib 

 

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu  

Adres email  

L.p. Przedmiot oferty Oferowana 

cena netto za 

osobę PLN 

Wysokość VAT  

 

Oferowana 

cena   brutto 

za osobęPLN 

1. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Kreatywnego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej”-  20 osób 

x 40 h 

   

2. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Wykorzystanie eksperymentu i metod 

aktywizujących w nauczaniu”  

4 osoby x 6 h. 

   

3. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Metoda projektu jako narzędzie integracji 

międzyprzedmiotowej”-20 osób x 6 h. 

   

 

 

 

 

 

-------------------------------                                       ------------------------------------------ 

Pieczęć firmy                                                                   Podpis osoby uprawnionej 
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OFERTA 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na realizację usług szkoleniowych dla nauczycieli  w 

ramach projektu " Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” 

RPWM.02.02.01-28-0094/16 

 

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Imię i nazwisko oferenta  

Adres oferenta  

PESEL  

Nr telefonu  

Adres do korespondencji   

Adres e-mail  

L.p. Nazwa usługi Koszt całkowity za wykonanie usługi  tj. wynagrodzenie 

netto, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne opłacane przez zleceniobiorcę i 

zleceniodawcę 

1. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Kreatywnego korzystania z 

technologii informacyjno-

komunikacyjnej” –wynagrodzenie 

prowadzącego  

– 20 osób x 40 h 

 

2. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Wykorzystanie eksperymentu i metod 

aktywizujących w nauczaniu”-

wynagrodzenie prowadzącego –  

4 osoby x 6 h  

 

3. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Metoda projektu jako narzędzie 

integracji międzyprzedmiotowej”- 

20 osób x 6 h 

 

 

 

 

 

                                                                                     --------------------------------- 

                                                                                              Czytelny podpis  

 

 


