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Warszawa,  dn. 3 listopada 2017 r. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/17 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, działając jako Zamawiający według reguł opisanych w Wytycznych Ministra Roz-
woju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamó-
wienia udzielane w ramach projektów oraz na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 2017 r. o dofinasowanie  projektu 
RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, zaprasza do złożenia oferty w sprawie prowadzenia warsztatów dla grupy 30 
nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 

Nr projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 

Tytuł projektu Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów 

Oś Priorytetowa 10 – Edukacja 

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej 

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

I. Informacje ogólne: 
Nazwa  i adres Zamawiającego: 
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz 
tel. +48 22 522 84 32 
e-mail: nowogrodzka@akn.pl 
www.akn.pl 
   
II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 2017 r. o dofinasowa-
nie  projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 50’000,00 PLN netto. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 dla grupy mak-
symalnie 30 nauczycieli na terenie szkół uczestniczących w projekcie: 
1. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, 
2. Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, 
3. Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, 
4. Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, 
na podstawie programu zamieszczonego w zał. 1 niniejszego zaproszenia w zakresie: 
1. część A - warsztaty kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 20 godz. dydak-

tycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, planowane: I. tura  - koniec listo-
pada 2017 r. i II. tura grudzień 2017 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, (8 godz. dydaktycznych 
od 9.00 do 15.30) i niedzielę, (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00).  
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2. część B - warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – 3 tury: 2 tury – każda w wymiarze 20 godz. dydaktycznych  i  1 tura w 

wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 
Wiązów, planowane: I. tura  - początek stycznia 2018 r., II. tura marzec 2018 r.: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 
20.00), sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00) oraz III. tura 
planowana: maj 2018 r.: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 
17.00). 

3. część C - warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno planowane: I. tura przełom stycznia i lutego 2018 r. i  II tura 
koniec marca 2018 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) 
lub sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30), 

4. część D - warsztaty robotyki dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. 
Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów planowane: planowane: I. tura luty 2018 r. i II. tura kwiecień 
2018 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę 
(8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30), 

5. część E - cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – 4 tury - każda w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w piątek (6 
godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (6 godz. dydaktycznych 
od 9.00 do 14.00): 
a. I. tura w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie,  55-216 Domaniów 144, planowana czerwiec 2018 r., 
b. II. tura w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowana  

przełom września i października 2018 r., 
c.  III. tura w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowana styczeń 

2019 r., 
d. IV. tura w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowana przełom 

kwiecień 2019 r. 
 
IV. Rodzaj zamówienia:  usługa szkoleniowa. 
 
V. Warunki wymagane od Wykonawcy: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 

lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.  

2. posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej trzech usług, gdzie przedmiotem usługi było prowadzenie warsztatów edu-
kacyjnych z danego zakresu tematycznego wykonanych w ostatnich 5 latach, 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych według specyfikacji ujętej w pkt. III.  
5. Szczegółowy harmonogram (terminy mogą ulec zmianie) oraz ilość osób uczestniczących w szkoleniu zostaną ustalone z  dy-

rektorem projektu i dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie a szczegóły logistyki z dyrektorami szkół, na terenie któ-
rych realizowane będą szkolenia, 

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub oso-
bami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czyn-
ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
a. uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO, 
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

VI. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:  
1. Termin realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. III. 
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2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. 
 

VII.   Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie. 

VIII.  Osoby uprawnione do kontaktu: 
Przemysław K. Zając – dyrektor projektu 
e-mail: pkzajac@outlook.com 
 

IX.   Termin, miejsce oraz sposób składania ofert: 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej. 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych wg specyfikacji ujętej pkt. III. 
3. Skan opieczętowanej i odręcznie podpisanej oferty należy wysłać w wersji elektronicznej do piątku, 17 listopada 2017 r. 

do godz. 10:00 na adres e-mail: pkzajac@outlook.com   
4. Wersję papierową oferty  należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, zabezpieczonej 

przed otwarciem i oznaczonej dopiskiem: „AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/17 - Usługa szkoleniowa – część …. na szkolenia 
w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – …”. 

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  
 

X. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się kryterium ceny  

1. W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, którzy w określonym terminie złożą kompletne oferty. 
2. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaprosze-

niu: 
a. oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę, która zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia -

waga punktowa 50 pkt - wyliczone wg wzoru: całkowita cena oferowana minimalna brutto/całkowita cena brutto 
badanej oferty * 50 pkt; 

b. wykształcenie i kwalifikacje trenerów – waga punktowa 20 pkt (wykształcenie niższe niż wyższe – 0 pkt; wykształcenie 
wyższe – 20 pkt);  

c. doświadczenie trenerów w prowadzeniu szkoleń tematycznych – waga punktowa 20 pkt (poniżej 100 godz. – 0 pkt;  
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych powyżej 100 godz.;   

d. posiadanie przez Wykonawcę zewnętrznej akredytacji/certyfikatu –waga punktowa 10 pkt (nie - 0 pkt; tak – 10 pkt). 
3. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiają-
cego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofer-
tach. 

7. Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny. 
  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty. 

Załączniki:  

1. Ramowy program szkoleń 
2. Formularz oferty  
3. Umowa 

 

Dyrektor Projektu  

Przemysław Zając 
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Zał. nr 1  -  ramowy program warsztatów dla nauczyciel i   

Przygotowanie nauczycieli na warsztatach do prowadzenia działań w projekcie, obejmuje: 
1. 40-godzinne warsztaty z zakresu metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów oraz tworze-

nia własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych, a także  pomiaru dydaktycznego – budowanie i analiza testów w praktyce 
szkolnej: 
a. omówienie założeń projektu w kontekście współczesnych koncepcji pracy szkoły, w świetle wymagań MEN oraz znacze-

nia kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie w świetle dokumentów UE – 1 godz., 
b. kreatywność i przełamywanie rutyny w pracy nauczycieli – 1 godz., 
c. plan rozwoju szkoły jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej (przykładowe plany i projekty ewaluacji) – 4 godz., 
d. diagnozowanie potrzeb dydaktycznych uczniów (opracowanie narzędzi do diagnozowania potrzeb dydaktycznych 

uczniów) – 4 godz., 
e. pomiar dydaktyczny – budowanie, sprawdzanie i analiza testów oraz opracowywanie raportu w praktyce szkolnej - 10 

godz.; 
f. metody aktywizujące w pracy z uczniem, w tym z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Co to są metody 

aktywizujące? Znaczenie motywacyjnej funkcji metod aktywizujących, wzbudzanie ciekawości ucznia, prezentacja wy-
branych metod– 1 godz., 

g. nauczanie „metodą projektów”. Wspólna analiza zagadnień szczegółowych, planowanie pracy, ustalanie celu i pytań 
kluczowych (metoda burzy mózgów) – 1 godz., 

h. ćwiczenia konkretyzujące w odniesieniu do własnej pracy dydaktycznej z zastosowaniem metody projektów – 2 godz., 
i. tworzenie własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych (praca w grupach ) - 16 godz., 
 

2. 56-godzinne warsztaty z zakresu efektywnej nauki (kurs dla trenerów)  
 

3. 16-godzinne warsztaty z druku 3D (kurs dla trenerów)  
 

4. 32-godzinne warsztaty robotyki dla klas I - III z wykorzystaniem zestawów Lego Technika - maszyny proste i dla klas IV - 
VI Lego Mindstroms z programowaniem (kurs dla trenerów)  
 

5. cykl czterech co semestralnych 20-godzinnych warsztatów (program każdych warsztatów musi składać się z dwóch części: 
wspólnej dla wszystkich spotkań dotyczącej bieżących spraw wynikających z realizacji projektu i indywidualnej, w której 
realizowany będzie oddzielny temat doskonalenia) 
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1 . 40-godzinne warsztaty z zakresu metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody 

projektów oraz tworzenia własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych, a także   pomiaru dydaktycz-
nego –  budowanie i  analiza testów w  praktyce szkolnej  

 
 
Projekt zakłada prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych z kompetencji matematyczno-przyrodniczych  z za-

stosowaniem metod aktywizujących, rzadko wykorzystywanych w edukacji. Pozwalają prowadzić zajęcia atrakcyjne dla uczniów 
,bo angażują ich w badane zagadnienia. Dlatego zaplanowano warsztaty dla nauczycieli, w trakcie których zapoznają się z meto-
dami aktywizującymi, przećwiczą je w praktyce, tworząc własne scenariusze (ważny dla osiągniecia zakładanego celu zakres te-
matyczny) oraz demonstrując je pozostałym. Ważnym tematem będzie pomiar dydaktyczny - budowanie testów i ich sprawdzanie 
i sporządzanie na ich podstawie informacji dotyczącej przyrostu kompetencji uczniów. 

 

Przy rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, zgodnie z zapisem we wniosku o dofinasowanie Projektu planowane 
jest stosowanie metody projektów, co pozwoli ukształtować u uczniów umiejętności twórczego myślenia, samodzielnego uczenia 
się, gromadzenia i selekcjonowania informacji, podejmowania decyzji, przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadanie 
przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności planowania i organizacji pracy, współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania 
problemów, umiejętności komunikowania się, samooceny własnej pracy i wreszcie umiejętności prezentowania jej efektów. 

Nauczyciel wspólnie z uczniami powinien jasno określić wyraźne cele projektu i by je osiągnąć musi wcześniej przygoto-
wać zadania, a następnie zorganizować pracę zespołów zadaniowych, czuwać nad ich działaniami i udzielać wszelkiej pomocy - 
zarówno przy opracowywaniu projektu, jak i przy prezentacji jego efektów. Ważne jest, by rozbudzić u uczniów świadomość wagi 
zadania, poczucie odpowiedzialności oraz skierować ich uwagę na kryteria sukcesu. Wszystkie te działania wymagają od nauczy-
ciela ogromnego zaangażowania i przekonania, co do wartości i użyteczności realizowanego projektu. Rola nauczyciela jest bar-
dzo wyraźna już w fazie przygotowania: musi on dołożyć wszelkich starań, by zaktywizować uczniów, zaciekawić ich i poprzez 
dobry opis sytuacji problemowej - sprowokować do inicjowania działań. Należy zwrócić uwagę, by na etapie działania rola nau-
czyciela polegała na dyskretnym wspieraniu pracy uczniów, by nauczyciel pełnił funkcję tutora, doradcy, nie przedstawiającego 
żadnych gotowych rozwiązań, ale stymulującego aktywność uczniów i dążącego do tego, by wydobyć z nich możliwie jak najwięk-
szy potencjał. 

Podczas zajęć prowadzonych metodą projektów należy pamiętać o przygotowaniu uczniów olimpiad matematyczno-
przyrodniczo-technicznych i festiwali projektów.  

 
Zagadnienia szczegółowe: 

 omówienie założeń projektu w kontekście współczesnych koncepcji pracy szkoły w świetle wymagań MEN oraz znaczenia 
kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie w świetle dokumentów UE – 1 godz., 

 stan rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych – analiza stanu obecnego i oczekiwań oraz kreatywność i 
przełamywanie rutyny w pracy nauczycieli – 1 godz., 

 plan rozwoju szkoły jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej (przykładowe plany i projekty ewaluacji) – 4 godz., 

 diagnozowanie potrzeb dydaktycznych uczniów (opracowanie narzędzi do diagnozowania potrzeb dydaktycznych uczniów) 
– 4 godz., 

 pomiar dydaktyczny – budowanie, sprawdzanie i analiza testów oraz opracowywanie raportu w praktyce szkolnej - 10 godz.; 

 metody aktywizujące w pracy z uczniem, w tym z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Co to są metody akty-
wizujące? Znaczenie motywacyjnej funkcji metod aktywizujących, wzbudzanie ciekawości ucznia, prezentacja wybranych 
metod – 1 godz., 

 nauczanie „metodą projektów”. Wspólna analiza zagadnień szczegółowych, planowanie pracy, ustalanie celu i pytań kluczo-
wych (metoda burzy mózgów) – 1 godz., 

 ćwiczenia konkretyzujące w odniesieniu do własnej pracy dydaktycznej z zastosowaniem metody projektów – 2 godz., 

 tworzenie własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych (praca w grupach ) - 16 godz., 
 

Cele:  
Po zakończonych zajęciach posługując się notatkami i otrzymanymi materiałami, uczestnik szkolenia będzie potrafił: 
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 określić cele i rezultaty projektu i określić swoją rolę w projekcie 

 wymienić kompetencje kluczowe oraz wymienić dokumenty UE dotyczące kompetencji kluczowych 

 uzasadnić znaczenie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie 

 przedstawić istotę i zalety kompleksowego rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i naukowo-technicznych 
oraz kompetencji informatycznych u uczniów  

 sporządzić w grupie plakat według standardu metaplanu i dokonać jego prezentacji  

 przeprowadzić analizę stanu rozwoju kompetencji kluczowych i wskazać przyczyny słabego rozwoju kompetencji kluczowych 
w szkole podstawowej 

 podać przykłady zastosowania metody projektów w innych krajach i określić znaczenie metody projektów w procesie uczenia 
się przez całe życie 

 opracować i zaprezentować scenariusz zajęć z zastosowaniem metody projektów 

 uzasadnić na czym polega ocenianie kształtujące? 

 odróżnić ocenianie intuicyjne od analitycznego  

 opracować test oraz opracować raport z przeprowadzonego pomiaru z określeniem przyrostu kompetencji  
 

Treści:  

 podstawowe informacje dotyczące opisu projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie  

 definicja kompetencji kluczowych, idea uczenia się przez całe życie, dokumenty UE dotyczące kompetencji kluczowych  

 wyniki Polski w badaniach PISA, kompetencje kluczowe a podstawa programowa, sposoby rozwijania kompetencji matema-
tyczno-przyrodniczych i naukowo-technicznych oraz kompetencji informatycznych u uczniów klas 4-8   

 scenariusze zajęć wypracowane w ramach projektów realizowanych przez beneficjenta 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 

 wykład z wykorzystaniem pokazu multimedialnego 

 praca w grupach – dyskusja metodą metaplanu  

 metoda ćwiczeń - ćwiczenia w zespołach 3 – 4 osobowych 

 wykład  

 ćwiczenia – dyskusja panelowa 
 

Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 materiał pisany: opis foliogramów  

 materiał pisany: ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczo-
wych w procesie uczenia się przez całe życie 

 plakaty tematyczne wytworzone w trakcie zajęć 

 wzorzec i scenariusze zajęć pozalekcyjnych  

 wzorzec i testy interdyscyplinarne oraz raport z przeprowadzonego pomiaru z określeniem przyrostu kompetencji  
 
Literatura:  

 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie 

 Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego./ Tytuł oryginału: Key Competencies. 
A developing koncept in general compulsory education./, Europejskie Biuro Eurycydice, Bruksela, 2002r. 

 Grygier Urszula, Drama na lekcjach przyrody w: Biologia w Szkole nr 5, s.180-182, 2000 r. 

 Poradnik po metodach aktywizujących ,Zakład Wydawniczy, SFS, Kielce, 2000r. 

 Wołoszyn-Korczyk Agnieszka ,Metoda projektów w nauczaniu przyrody w: Nowa Szkoła nr 6, s.31-34, 2000r. 

 Grażyna Uhman, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,  „TERM – Metoda Projektów”, Instytut Badań Eduka-
cyjnych – Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1995 

 Praca zbiorowa Pracowni Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych pod redakcją Elżbiety Goźlińskiej , „Reforma 
Kształcenia Zawodowego”, Warszawa 1997r. 

 Kruszewski S.,(red.)Sztuka nauczania, Warszawa 1991r.  
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 Nowacki T., Aktywizujące metody w kształceniu. Zeszyt nr 34 z serii ABC nauczyciela szkoły zawodowej. CODN, Warszawa 
1994r. 

 Adela Hiero, Alina Sobolewska , Przewodnik po metodach i technikach nauczania – uczenia się. 

 F. Szlosek, Metoda ról, CODN 1995r. 

 Szlosek F.,Metoda przypadków i metoda sytuacyjna w kształceniu zawodowym. Zeszyt nr 21 z serii ABC nauczyciela szkoły 
zawodowej, CODN, Warszawa 1994r. 

 A. Brejnak, Metaplan – skuteczna dyskusja, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1993r.  

 E. Goźlińska, A. Kurkowska, Wybrane metody i techniki nauczania sprzyjające kształtowaniu umiejętności kluczowych, CODN 
,Warszawa 2000r. 

 Ocenianie, t. 3 materiałów kursu doskonalącego „Nowa Szkoła”. 

 Materiały kursu doskonalącego „Ocenianie w Nowej Szkole”. 
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2 . 56-godzinne warsztaty z zakresu efektywnej nauki  (kurs  dla trenerów)  
 

Projekt zakłada prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych w zakresie efektywnej nauki. Zagadnienia te rzadko 
są wykorzystywane w codziennych oddziaływaniach edukacyjnych, a przecież umożliwiają naukę szybkiego czytania i doskonale-
nie pamięci. Dlatego konieczne jest przygotowanie nauczycieli zatrudnionych w szkole do prowadzenia zajęć efektywnej nauki. 
 
Zagadnienia szczegółowe: 

 warsztaty efektywnej nauki z elementami coachingu trenerskiego 28 h 
 techniki szybkiego czytania – czytanie selektywne, szybkie, foto czytanie, trening kości 6h 
 Mapy Myśli jako technika pamięciowa i kreatywne narzędzie obróbki wszelkich informacji 4h 
 Mnemotechniki i żonglowanie, ćwiczenia na koncentrację oraz MTA 10 h 
 coaching 4h 
 Indywidualne Wzorce Myślowe 4 h 

 metodyka efektywnej nauki dla dzieci 12 h 
 emocjonalne podstawy czytania dzieci 1h 
 znaczenie relaksu, nawyków i rytuału na zajęciach z dziećmi 2h 
 rola muzyki w efektywnym uczeniu się 1h 
 praca na zasobach  – jako fundament rozwoju dziecka na zajęciach 2h 
 trening kości 1h 
 tworzenie scenariusza zajęć z dziećmi w formie Mapy Myśli 5h 

 prezentacje  fragmentów zajęć przygotowanych przez uczestników projektu 16 h 
 feedback od  grupy i trenera 
 opracowanie indywidualnego planu rozwoju trenerskiego 

 
Cele:  
Po zakończonych zajęciach posługując się notatkami i otrzymanymi materiałami, uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 zna techniki pamięciowe i potrafi znaleźć dla nich zastosowanie 

 zna metody efektywnej nauki i potrafi skonstruować konspekt zajęć dla dzieci w formie Mapy Myśli 

 wie, jak rozpoznać Indywidualny Wzorzec Myślenia 

 wie, w jaki sposób twórczo analizować niepowodzenia swoje i dzieci 

 wie, w jaki sposób przygotować umysł i ciało do nauki 

 zna i potrafi stosować ćwiczenia na koncentrację 

 wie, jaką rolę podczas uczenia się spełnia MTA(Mentalny Trening Aktywizujący) 

 zna sposoby na przyspieszenie czytania, zna różnice pomiędzy czytaniem tradycyjnym i inteligentnym, zna cel treningów 
czytania na zajęciach z dziećmi 

 
Treści:  

 wiedza na temat metod efektywnego uczenia się, w tym szybkiego czytania 

 przedstawienie uczestnikom metodyki pracy z dziećmi na zajęciach efektywnej nauki 

 świadomość różnic w pracy nauczyciela i trenera 

 praktyczne techniki relaksu, koncentracji, pracy z ciałem. 
 
Metody i formy realizacji zajęć: warsztatowe 

 zadania w grupach 

 ćwiczenia w parach 

 dyskusja 

 ćwiczenia indywidualne 

 mini wykład 

 burza mózgów 
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 story cubes 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 skrypt 

 piłeczki do żonglowania 

 wskażniki 

 kości 

 materiały typu hand out 

 konspekt zajęć w formie Mapy Myśli opracowany przez uczestników 
 
Literatura:  

 Metodyka Kursów oraz materiały wypracowane przez Akademię Nauki 

 Andrzej Bubrowiecki „Techniki pamięciowe dla każdego”  e-book wyd. Złote Myśli 

 Katarzyna Gozdek – Michaelis  „Supermożliwości Twojego umysłu”, wyd. Comes 1998 r. 

 Joshua Foer „Jak zostałem geniuszem pamięci”, wyd. Media Rodzinna 2013 r. 

 Jolanta Jaworska – Jamruszkiewicz  „Kurs szybkiego czytania” , wyd.  Videograf 2002 r. 

 D. Markova. A. Powell „Twoje dziecko jest inteligentne”, wyd. Ksiązka i Wiedza, 1996 r. 

 M. Szurawski „Pamięć. Trening interaktywny”, wyd. Ravi  2004 r. 
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3 . 16-godzinne warsztaty z druku 3d (kurs dla trenerów)  
 

Projekt zakłada prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych w zakresie informatyki i druku 3D. Zagadnienia 
te rzadko są wykorzystywane w codziennych oddziaływaniach edukacyjnych, a przecież powinny być elementem nowoczesnej 
edukacji – jest to narzędzie uniwersalne, zarówno ze względu na nieograniczone możliwości tworzenia, jak i potencjał edukacyjny. 
Praca w programach graficznych, modelowanie 3D to nauka myślenia przestrzennego, praca z niedostępnymi w inny sposób 
materiałami, kształtowanie postaw „design thinking”, możliwość doświadczania przez uczniów pełnego procesu tworzenia inno-
wacji - od koncepcji, poprzez prototypowanie i testy, do realizacji. Dla nauczycieli druk 3D to dostęp do szeregu modeli edukacyj-
nych (biologia, chemia, historia) oraz możliwość aranżacji lekcji uczących współpracy w grupie.  
Dlatego konieczne jest przygotowanie nauczycieli zatrudnionych w szkole do prowadzenia zajęć informatyki  i druku 3D, w  ich 
trakcie nauczyciele sami przejdą kurs druku 3D i nauczą się technik trenerskich. 
 
Zagadnienia szczegółowe: 

 czym jest projektowanie przestrzenne i druk 3D, oraz przez kogo i jak obecnie są wykorzystywane? 

 nauka podstaw projektowania w programie Tinkercad 

 obsługa i eksploatacja drukarki 3D typu FDM. 

 wykorzystanie druku 3D podczas zajęć z dziećmi 

 przygotowywanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z projektowaniem i drukiem 3D. 
 

Cele:  
Po zakończonych zajęciach posługując się notatkami i otrzymanymi materiałami, uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 samodzielnie stworzyć model 3D 

 samodzielnie wydrukować projekt na drukarce 3D 

 przygotować program zajęć dla dzieci z wykorzystaniem projektowania i druku 3D 

 przekazywać podczas zajęć zdobytą na kursie wiedzę 

 nauczyciel będzie umiał zachęcić uczniów do pracy w grupie, szukania rozwiązań napotkanych problemów, rozbudzać wy-

obraźnię, kreatywność 

 
Treści:  

 obsługa i eksploatacja drukarki 3D 

 obsługa programu Tinkercad 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 

 wykład 

 praca z komputerem: program Tinkercad 

 obsługa Drukarki 3D 

 praca w grupach, dyskusja 
 

Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 przykładowe modele 3D do wykorzystania na zajęciach 

 przykładowe programy zajęć z wykorzystaniem druku 3D 

 wydrukowane modele 3D 
 

Literatura:  

 "PRAKTYCZNY PORADNIK DRUKU 3D" – WOLF GUIDE Numer pierwszy - "Mam drukarkę 3D i co dalej?" 
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4 . 32-godzinne warsztaty robotyki dla klas I  -  IV z wykorzystaniem zestawów lego technika - maszyny 

proste i  d la klas  V - VI I I  lego mindstroms z  programowaniem (kurs dla trenerów)  
 

Projekt zakłada prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych w zakresie robotyki z wykorzystaniem zakupionych 
w projekcie dla wszystkich jego uczestników – uczniów i nauczycieli tabletów oraz zestawów klocków Lego, które sporadycznie są 
wykorzystywane w szkołach (dla klas I - III Lego Technika - maszyny proste i dla klas IV - VI Lego Mindstroms wraz z licencjono-
wanym oprogramowaniem. Na tym poziomie nastąpi nauka zdalnego programowania skonstruowanych robotów. Konieczne jest 
zatem przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć robotyki z wykorzystaniem tabletów. 

Zaplanowano warsztaty dla nauczycieli, w trakcie których nie tylko sami przejdą kurs robotyki, ale także nauczą się pro-
gramowania oraz technik trenerskich. 

 

Zagadnienia szczegółowe: 

 wprowadzenie – założenia programu, cele podstawowe, metody pracy. - 1 godz. 

 zapoznanie z zestawem Lego Technika – maszyny proste. Skład zestawów, system zachowania porządku, nazewnictwo - 1 
godz. 

 zapoznanie z zestawem Lego Mindstorms EV3. Skład zestawów, system zachowania porządku, nazewnictwo - 2 godz. 

 zapoznanie z możliwościami zestawu Lego Technika i Lego Mindstorms EV3 – 2 godz. 

 Lego Technika - przykład tworzenia zadań dla dzieci, sposób prowadzenia do rozwiązania zadania - 2 godz. 

 Lego Mindstorms – poznanie zasady działania poszczególnych elementów zestawu: czujniki, serwonapędy, jednostka cen-
tralna, zasady łączenia poszczególnych elementów 4 godz. 

 zasady tworzenia konstrukcji z zestawów EV3 – 4 godz. 

 programowanie zbudowanych konstrukcji z wykorzystaniem wewnętrznego oprogramowania procesora, zapoznanie z moż-
liwościami aplikacji mobilnch - 4 godz. 

 projektowanie zajęć wg własnych pomysłów – praca grupowa – cel, prowadzenie, wnioski - 12 godz. 
 

Cele:  
Po zakończonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 nazwać poszczególne elementy zestawów Lego i wytłumaczyć ich zastosowanie 

 zaprogramować podstawowe algorytmy wg własnego pomysłu 

 zaplanować przebieg zajęć dla dzieci na wybranym poziomie wiekowym 
 
Treści:  

 opis czujników i instrukcja obsługi programu EV3 

 opis elementów zestawów Lego Technika i Lego Mindstorms 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 

 wykład wsparty materiałami prezentowanymi za pomocą rzutnika obrazu 

 praca w grupach – dyskusja i planowanie zadań na podstawie założeń podanych przez prowadzącego 

 ćwiczenia w małych grupach – symulowanie zajęć (nauczyciele w roli uczniów) 

 ćwiczenia z budowania i programowania – praca samodzielna 

 trening prowadzenia zajęć dla grup stworzonych z uczestników szkolenia 
 

Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 materiał pisany - ogólny opis czujników i programu EV3 

 materiał pisany – opis elementów zestawów z nazwą i propozycją ich zastosowania 

 materiał wytworzony przez uczestników podczas dyskusji i ćwiczeń w grupach 
 
Literatura:  

 tutoriale programu EV3 MindStorms – wersja anglojęzyczna 
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5 . cykl czterech cosemestralnych 20 -godzinnych warsztatów  

 
Cykliczne, trzydniowe szkolenia warsztatowe organizowane dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w projekcie (ogółem ok.  11 
nauczycieli).  
Ich celem będzie analiza realizowanych- w czasie pomiędzy warsztatami- projektów według opracowanych na szkoleniach wstęp-
nych scenariuszy oraz przygotowanie się nauczycieli do bieżącego prowadzania zajęć, poprzez opracowanie nowych scenariuszy 
zajęć pozalekcyjnych. 
Podczas warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe analizowane i opracowywane będą scenariusze zajęć prowadzonych 
metodą projektów i metodą przewodniego tekstu. W ciągu dwóch lat realizacji projektu przeprowadzone zostaną łącznie 80-
godzinne warsztaty.  Każdy z nich musi być inny i szczegółowo przygotowany.  
Podobnie jak na szkoleniach wstępnych – scenariusze zajęć opracowywane w czasie 3-dniowych warsztatów powinny zawierać 
w przypadku metody projektów: konspekt wprowadzenia do tematu projektów z zasygnalizowaniem problemów do rozwiązania, 
projekt kontraktu, projekty przykładowych prezentacji oraz kryteria i arkusz kontroli wykonania zadania.  
Ponieważ zarówno prace wykonane przez uczniów metodą projektów jak i metodą przewodniego tekstu będą prezentowane na 
forum szkoły, aby ograniczyć powtórzenia, należy wprowadzać coraz to nowe pomysły.  
Podczas cyklicznych warsztatów analizowane będą również coroczne olimpiady i festiwale.  

 
 
Cykl czterech co semestralnych 20-godzinnych warsztatów (program każdych warsztatów musi składać się z dwóch części: 
wspólnej dla wszystkich spotkań dotyczącej bieżących spraw wynikających z realizacji projektu i indywidualnej, w której rea-
lizowany będzie oddzielny temat doskonalenia), w trakcie których wystąpi m.in.:  
1. omówienie aktualnego stanu realizacji projektu – zadania w trakcie realizacji, bieżące spostrzeżenia, kalendarz projektu– 1 

godz.,  
2. prezentacja zrealizowanych, wybranych projektów – wnioski z przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych (30-minutowe, przy-

gotowane wystąpienia nauczycieli) – 3 godz.,  
3.  „wiodący” blok tematyczny, inny na każdych warsztatach: 

a. I tura – różnorodność metod pracy z uczniami – elastyczność i orientacja na cel: 
1) dywanik pomysłów, 
2) metoda ról – nie tylko na zajęciach parateatralnych, 
3) metoda sytuacyjna i metoda przypadków – edukacja bliska rzeczywistości, 
4) metaplan jako sposób na problemy wychowawcze, 
5) dyskusja panelowa, 

b. II tura- sztuka prezentacji - warsztaty na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem prezentacji oraz przygotowania 
uczniów do prezentacji podczas festiwali projektów, 

c. III tura - preorientacja zawodowa wśród dzieci i młodzieży: 
1) projekty interdyscyplinarne skierowane na zdobywanie informacji zawodowych, 
2) zadania zawodowe – podglądanie pracy osób dorosłych, 
3) zadania zawodowe na wsi i w mieście – jak uczyć się żyć? 

d. IV tura - Co dalej? Jak realizować rezultaty projektu w codziennej pracy z uczniem?: 
4) analiza skuteczności metod pracy z uczniem podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, 
5) w tym opracowywanie w grupach nowych scenariuszy zajęć z uwzględnienie wiodącego tematu – 13 godz., 

4. prezentacja nowych projektów - opracowanych przez nauczycieli w trakcie bieżących warsztatów lub prezentacja skorygo-
wanych projektów, opracowanych na warsztatach – 2 godz.,  

5. propozycja planu i tematu wiodącego następnych warsztatów i podsumowanie bieżących warsztatów – dyskusja panelowa 
– 1 godz., 

6. ewentualne indywidualne konsultacje.  
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Zagadnienia szczegółowe 

 
1. Aktualny stan realizacji projektu – zadania w trakcie realizacji, bieżące spostrzeżenia oraz propozycja planu i tematu 

wiodącego następnych warsztatów i podsumowanie bieżących warsztatów – dyskusja panelowa 
 

Zagadnienia szczegółowe: 

 aktualny stan realizacji projektu – zadania w trakcie realizacji, bieżące spostrzeżenia 

 propozycja planu i tematu wiodącego następnych warsztatów i podsumowanie bieżących warsztatów – dyskusja panelowa  
 

Cele:  
Po zakończonych zajęciach posługując się notatkami i otrzymanymi materiałami, uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 wskazać mocne i słabe strony realizacji projektu 

 wskazać zagrożenia terminowej realizacji zadań projektu 

 wskazać trudności w realizacji zadań projektu 

 wskazać sposoby poprawy realizacji zadań projektu 
 
Treści:  

 podstawowe informacje o realizacji projektu  

 opis bieżących zadań projektu i analiza ich realizacji 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 
Wykład z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, dyskusja plenarna. 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 materiał pisany: wyciągi ze sprawozdań i raportów projektu 

 wydruk prezentacji na temat realizacji projektu 
 
Literatura:  
Nie występuje 
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2. I tura - Różnorodność metod pracy z uczniami – elastyczność i orientacja na cel 

 
Zagadnienia szczegółowe: 

 metoda projektów – przykłady z innych krajów 

 metoda sytuacyjna i metoda przypadków – edukacja bliska rzeczywistości  

 metaplan jako sposób na problemy wychowawcze 

 dyskusja panelowa 

 dywanik pomysłów, 

 metoda ról – nie tylko na zajęciach parateatralnych 
 

Cele: 
Po zakończonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 podać przykłady zastosowania metody projektów w innych krajach  

 uszeregować popularność metody projektów w różnych krajach 

 określić  znaczenie metody projektów w procesie uczenia się przez całe życie 

 przygotować i przeprowadzić zajęcia z zastosowaniem metody sytuacyjnej i metody przypadków   

 opracować scenariusz zajęć z zastosowaniem metody sytuacyjnej 

 opracować scenariusz zajęć z zastosowaniem metody przypadków   

 omówić istotę dyskusji prowadzonej metodą metaplanu 

 dobrać tematy zajęć, do realizacji których nadaje się ta metoda 

 przygotować i przeprowadzić zajęcia z zastosowaniem metaplanu 

 rozwiązać w kilkuosobowym zespole wybrany problem wychowawczy wykonując plakat metodą metaplanu 

 zorganizować dyskusję panelową w swojej klasie 

 obronić swoje stanowisko w dyskusji dydaktycznej ze swoimi kolegami  

 dokonać selekcji przykładów popierających swoje stanowisko w dyskusji 

 zastosować na zajęciach metodę „dywanik pomysłów” 

 przygotować i przeprowadzić zajęcia z zastosowaniem metody ról  

 opracować scenariusz scenki do zastosowania metody ról  
 
Treści: 

 informacje o przykładach zastosowania metody projektów w systemach edukacji w krajach UE 

 raporty i dokumenty Komisji i Parlamentu Europejskiego w kwestii LLL 

 opis metody sytuacyjnej i metody przypadków z podaniem przykładów jej zastosowania 

 metaplan – dyskusja zobrazowana plakatem 

 przykłady godzin wychowawczych przeprowadzanych tą metodą  

 dyskusja panelowa jako metoda kształcenia 

 dyskusja panelowa jako sposób do poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych 

 opis metody „dywanik pomysłów” i przykłady jej zastosowania 

 opis metody ról i przykładów jej zastosowania 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 

 wykład z wykorzystaniem pokazu multimedialnego 

 metoda ćwiczeń - ćwiczenia w zespołach 3 – 4 osobowych 

 wykład  

 ćwiczenia – dyskusja panelowa 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie 
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 zestawienie w tabeli zakresu stosowania metody projektów w różnych krajach  

 przykładowe scenariusze z zastosowaniem metody sytuacyjnej i metody przypadków 

 opis podstawowych pól plakatu rozdany przez prowadzącego 

 opracowane przez uczestników szkolenia plakaty wykonane metodą meta planu 

 opracowane przez uczestników scenariusze zajęć z wykorzystaniem metaplanu 

 zdjęcia plakatów lub film z nagraną prezentacją plakatów 

 plakaty – dywaniki pomysłów 

 przykładowe scenariusze scenek do zastosowania metody ról 
 
Literatura:  

 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie 

 Metoda projektów w kształceniu w krajach UE – dobre przykłady 

 Andrzej Brejnak – „Metoda projektów w kształceniu zawodowym” z cyklu ABC Doradcy Przedmiotów Zawodowych, Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Przedmiotów Zawodowych, Warszawa 1994 

 Grażyna Uhman – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – „TERM – Metoda Projektów”, Instytut Badań Edu-
kacyjnych – Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego, Warszawa 1995 

 Praca zbiorowa Pracowni Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych pod redakcją Elżbiety Goźlińskiej – „Reforma 
Kształcenia Zawodowego”, Warszawa 1997 

 Kruszewski S.: (red.)Sztuka nauczania. Warszawa 1991  

 Nowacki T.: Aktywizujące metody w kształceniu. Zeszyt nr 34 z serii ABC nauczyciela szkoły zawodowej. CODN, Warszawa 
1994 

 Adela Hiero, Alina Sobolewska  „Przewodnik po metodach i technikach nauczania – uczenia się” 

 F. Szlosek „Metoda ról” CODN 1995 

 Szlosek F.: Metoda przypadków i metoda sytuacyjna w kształceniu zawodowym. Zeszyt nr 21 z serii ABC nauczyciela szkoły 
zawodowej. CODN, Warszawa 1994 

 A. Brejnak: „Metaplan – skuteczna dyskusja” , Wydawnictwa CODN, Warszawa 1993  

 E. Goźlińska, A. Kurkowska, „Wybrane metody i techniki nauczania sprzyjające kształtowaniu umiejętności kluczowych”, 
CODN Warszawa 2000 

 E. Goźlińska „Dywanik pomysłów” CODN 1995  

 F. Szlosek „Metoda ról” CODN, 1995 
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3. II tura - Sztuka prezentacji - warsztaty na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem prezentacji oraz przygotowania 

uczniów do prezentacji podczas festiwali projektów 
 

Zagadnienia szczegółowe: 

 sztuka prezentacji 

 przygotowanie uczniów do prezentacji podczas festiwali projektów 
 
Cele:  
Po wykładzie i ćwiczeniach uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 dobrać metodę prezentacji do treści  

 zaprojektować prezentację na zadany temat i na założony czas prezentacji 

 przygotować plan zajęć z uczniami na temat sztuki prezentacji  
 
Treści:  

 rola prezentacji w działaniach edukacyjnych i zawodowych 

 metody prezentacji  
 
Metody i formy realizacji zajęć: 
Wykład i metoda ćwiczeń, ćwiczenia w zespołach 3 – 6 osobowych. 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 konspekty zajęć pozalekcyjnych opracowane przez uczestników z zakresu kształcenia w rozwijaniu sztuki prezentacji 

 materiały pisane z zakresu metod prezentacji i projektowania zajęć dydaktycznych rozwijających 
u uczniów sztukę prezentacji 

 
Literatura:  

 Goźlińska E.: Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej. CODN, Warszawa 1997 r. 

 Elżbieta Żurek: Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem, Poltext 2004 
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4. III tura - Preorientacja zawodowa wśród dzieci i młodzieży 

 
Zagadnienia szczegółowe: 

 preorientacja zawodowa wśród dzieci i młodzieży 

 zadania zawodowe na wsi i w mieście – jak uczyć się żyć? 

 preorientacja zawodowa wśród dzieci i młodzieży 

 projekty interdyscyplinarne skierowane na zdobywanie informacji zawodowych 
 

Cele:  
Po wykładzie i ćwiczeniach uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 podać definicję zadania zawodowego 

 podać definicję jednostki modułowej 

 wyjaśnić budowę programu nauczania opartego na jednostkach modułowych 

 wyjaśnić rolę rozwijania kompetencji kluczowych w LLL 

 uzasadnić konieczność uczenia się przez całe życie - wykorzystując mapę jednostek modułowych 

 wymienić zalety kształcenia według zadań zawodowych  

 przygotować zajęcia z zakresu realizacji przez uczniów projektów dotyczących zdobywania informacji o różnych zawodach,  

 opracować scenariusze realizacji projektów interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodoznawstwa  

 opracować scenariusze projektów interdyscyplinarnych skierowanych na definiowanie zadań zawodowych w różnych zawo-
dach 

 wskazywać źródła informacji o zawodach 

 wyszukiwać informacje na temat kwalifikacji zawodowych potrzebnych w danym zawodzie 

 opracować scenariusze projektów interdyscyplinarnych skierowanych na zdobywanie informacji zawodowych 
 
Treści: 

 podstawowe określenia i definicje: zadanie zawodowe, jednostka modułowa, moduł edukacyjny, ćwiczenie (zadanie eduka-
cyjne odpowiednie do zadania zawodowego) 

 zastosowanie metodologii MES (Modular of Employabl Skils) w kształceniu i doskonaleniu  

 części składowe modułowego programu nauczania  

 dyrektywy UE w zakresie LLL 

 szkoła jako miejsce przygotowywania ucznia do dorosłego życia 

 preorientacja zawodowa wśród dzieci i młodzieży, źródła informacji o zawodach 

 projekty interdyscyplinarne skierowane na zdobywanie informacji zawodowych 

 interdyscyplinarność w rozwijaniu kompetencji kluczowych 
 
Metody i formy realizacji zajęć: 

 wykład z elementami pogadanki z wykorzystaniem pokazu multimedialnego,  

 metoda ćwiczeń 

 ćwiczenia w zespołach kilkuosobowych 

 pogadanka 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 materiał pisany „Istota kształcenia modułowego” 

 materiał pisany „Powiązanie kształcenia szkolnego z doskonaleniem zawodowym – kształceniem dorosłych” 

 materiał pisany „Istota kształcenia modułowego” 

 materiał pisany „Powiązanie kształcenia szkolnego z doskonaleniem zawodowym  - kształceniem dorosłych” 

 opis prezentacji: „Szkoła jako miejsce przygotowywania ucznia do dorosłego życia; zdobywanie kwalifikacji, Europejskie 
Ramy Kwalifikacji” 

 organizacja wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego 
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 opis prezentacji: „Dobre praktyki nauczycieli techniki a doradztwo   zawodowe” 

 opis prezentacji: „Orientacja i poradnictwo zawodowe” 

 opis prezentacji: „Interdyscyplinarny charakter nabywania kompetencji matematycznych, technicznych i przyrodniczych” 

 opis prezentacji: „Źródła informacji zawodoznawczych” 

 opracowane przez uczestników scenariusze zajęć z zakresu zbierania informacji o zawodach 
 
Literatura:  

 E. Chrościel, W. Blumbridge, „Podręcznik do modułowych szkoleń umiejętności zawodowych”, MOP/ MPiPS, Warszawa, 
1994. 

 A. Brejnak, E. Strojna - „Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej” - 
MPiPS, Warszawa, 2001 

 A. Brejnak – Tworzenie modułowych programów szkoleń opartych na metodologii MES – Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 
Warszawa, 2004  

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej  (2006/962/we) 

 A. Brejnak, E. Strojna – „Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej” – 
MPiPS, Warszawa, 2001 

 Czerwińska-Jasiewicz M., Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne), Oficyna Wyd. 
Psychologii UW, Warszawa 1997 

 Lelińska K., Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, WSiP, Warszawa 1985 

 Zieliński K., Preorientacja zawodowa w szkole, PWN, Warszawa-Poznań 1975 

 Lelińska K.: Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji, (w:) Pedagogika Pracy, Doradztwo zawodowe, 
ITE, Radom 2005. 

 Planowanie kariery a informacja zawodowa, praca zbiorowa pod red. K. Lelińskiej, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP. 

 Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, (red.) B. 
Wojtasik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001. 

 Podoska-Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, WSP, Bydgoszcz 1990. 
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5. IV tura - Co dalej? Jak realizować rezultaty projektu w codziennej pracy z uczniem? Analiza skuteczności metod pracy 

z uczniem podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 
 
Zagadnienia szczegółowe: 

 Co dalej? Jak realizować rezultaty projektu w codziennej pracy z uczniem? 

 analiza skuteczności metod pracy z uczniem podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 
 
Cele:  
Po wykładzie i ćwiczeniach uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

 wskazywać sposoby wykorzystania rezultatów Projektu 

 wykorzystać opracowane scenariusze projektów na zajęciach lekcyjnych i na zajęciach pozalekcyjnych finansowanych przez 
organ prowadzący 

 analizować i oceniać realizację celów Projektu 

 analizować i oceniać realizację rezultatów Projektu 

 przedstawiać wyniki projektu w środowisku 
 

Treści:  

 scenariusze projektów opracowane podczas realizacji Projektu 

 prezentacje i  opracowania przygotowane na szkolenia nauczycieli  

 prezentacje z konferencji podsumowującej Projekt 

 prezentacje i opracowania na temat rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych  
 
Metody i formy realizacji zajęć: 
Wykład z prezentacjami, metoda ćwiczeń - ćwiczenia w zespołach kilkuosobowych 
 
Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia lub otrzymane od prowadzącego: 

 analizy i raporty ze zrealizowanego Projektu 

 opracowane przez uczestników plakaty metaplanu i analizy SWOT  

 analizy przygotowane przez konsultanta-eksperta  

 opracowane przez uczestników plakaty metaplanu i analizy SWOT  
 
Literatura:  
Brak 
 
 
 
 
Uwagi dodatkowe do realizacji szkoleń: 
 

1. zajęcia powinny być prowadzone w grupach ok. 3 - 4–osobowych. 
2. każdy prowadzący zajęcia realizuje ten sam program zajęć. 
3. wyniki opracowań powstałe w grupach powinny być prezentowane na forum. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Dotyczy postępowania AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/17 
 

Pieczęć firmowa: 

 
 
 
 
........................................................................................................................ 

NIP/PESEL: 
 
........................................................................................................................ 

Nr rachunku bankowego: 
 
........................................................................................................................ 

E-mail osoby odpowiedzialnej za realiza-
cję usługi 

 
........................................................................................................................ 

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za 
realizację usługi 

 
........................................................................................................................ 

 
Formularz OFERTY 

na wykonanie zadania pn.: 
usługa szkoleniowa – w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinansowanym przez Unię Euro-
pejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa Zamawiającego: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,  
reprezentowana przez Tadeusza Buzarewicza, 
Siedziba: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00 -695 Warszawa 

 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Nr NIP Nr Regon 
Adres(y) Wykonawcy(ów)  

Tel/fax; 
 e-mail 

1     

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

Lp. Nazwa wyrobu J.m. Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
NETTO 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
BRUTTO 

1.  

część A – 40-godzinne (warsztaty z za-
kresu metod aktywizujących ze szczegól-
nym uwzględnieniem metody projektów 
oraz tworzenia własnych scenariuszy zajęć 
pozalekcyjnych a także  pomiaru dydak-
tycznego – budowanie i analiza testów 

godz. 
dydakt. 

40      

2.  
część B – 56-godzinne warsztaty z zakresu 
efektywnej nauki (kurs dla trenerów) 

godz. 
dydakt. 

56      

3.  
część C – 32-godzinne warsztaty informa-
tyki i druku 3D 

godz. 
dydakt. 

32      
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4.  

część D – 32-godzinne warsztaty robotyki 
dla klas I - III z wykorzystaniem zestawów 
Lego Technika - maszyny proste i dla klas 
IV - VIII Lego Mindstroms z programowa-
niem (kurs dla trenerów) 

godz. 
dydakt. 

32      

5.  
część D - cykl czterech cosemestralnych 
wyjazdowych (na terenie woj. opolskiego) 
warsztatów po 20 godz. każde 

godz. 
dydakt. 

4*20=
80 

     

Razem       

Wykaz zrealizowanych warsztatów edukacyjnych nauczycieli wykonanych w ostatnich 5 latach 

L.p. Nazwa zadania Zleceniodawca 
Termin 

 realizacji  
Wartość  
w PLN 

Opis charakteru i zadań wykonawcy oraz wymiar godzinowy 

1.       

2.       

3.       

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamó-
wienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

L.p. 
Imię i nazwisko  

trenera 

Wykształcenie 
 i kwalifikacje zawodowe oraz 

posiadane certyfikaty 

Doświadczenie zawodowe 
(ilość zrealizowanych szkoleń 

w przeliczeniu na godz.) 

Zakres  
wykonywanych czynności 

Informacja 
 o podstawie do dysponowania 

(nie dotyczy osób fizycznych) 

1.       

2.       

3.       

 
4.   Oświadczam że: 

a. obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jedno-
znaczną i ostateczną, 

b. gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiają-
cego, 

c. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie 
z wymogami ustawowymi (w załączeniu potwierdzenie spełniania warunku), 

d. posiadam(my) wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienie (w załączeniu potwierdzenie spełniania warunku), 

e. znajduję(my)  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
f. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję(my) je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty, 
g. zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
h. nie posiadam(my) powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO, 
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są parafowane: 
1. ramowy program warsztatów, 
2. zaakceptowana umowa. 
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.....................................................................  
Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ów 
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UMOWA Nr   /2017 

zawarta w dniu   …………... w ……………………….. 

pomiędzy 

Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz  

z siedzibą ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00 -695 Warszawa 

reprezentowaną przez: 

Tadeusza Buzarewicza - Właściciela 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku według reguł opisa-

nych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-

2020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 

2017 r. o dofinasowanie  projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, Strony wspólnie ustalają: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 dla grupy mak-
symalnie 30 nauczycieli na podstawie programu zamieszczonego w zał. 1 zaproszenia w zakresie: 
1. część A - warsztaty kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 20 godz. dydak-

tycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, planowane: I. tura  - koniec listo-
pada 2017 r. i II. tura grudzień 2017 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę, (8 godz. dydaktycznych 
od 9.00 do 15.30) i niedzielę, (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00).  

2. część B - warsztaty efektywnej nauki dla nauczycieli – 3 tury: 2 tury – każda w wymiarze 20 godz. dydaktycznych  i  1 tura w 
wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 
Wiązów, planowane: I. tura  - początek stycznia 2018 r., II. tura marzec 2018 r.: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 
20.00), sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (6 godz. dydaktycznych od 9.00 do 14.00) oraz III. tura 
planowana: maj 2018 r.: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 
17.00). 

3. część C - warsztaty informatyki i druku 3D dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno planowane: I. tura przełom stycznia i lutego 2018 r. i  II tura 
koniec marca 2018 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) 
lub sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30), 

4. część D - warsztaty robotyki dla nauczycieli – 2 tury – każda w wymiarze 16 godz. dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. 
Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów planowane: planowane: I. tura luty 2018 r. i II. tura kwiecień 
2018 r. w: piątek (6 godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00) i sobotę (10 godz. dydaktycznych od 9.00 do 17.00) lub sobotę 
(8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30), 

5. część E - cykliczne cosemestralne warsztaty dla nauczycieli – 4 tury - każda w wymiarze 20 godz. dydaktycznych w piątek (6 
godz. dydaktycznych od 15.00 do 20.00), sobotę (8 godz. dydaktycznych od 9.00 do 15.30) i niedzielę (6 godz. dydaktycznych 
od 9.00 do 14.00): 
a. I. tura w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie,  55-216 Domaniów 144, planowana czerwiec 2018 r., 
b. II. tura w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, planowana  

przełom września i października 2018 r., 
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c.  III. tura w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, planowana styczeń 
2019 r., 

d. IV. tura w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, planowana przełom 
kwiecień 2019 r. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytym profesjonalizmem oraz z należytą starannością.  
2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie utwory powstałe w ramach nn. umowy zostaną przez niego stworzone z poszanowaniem 

praw autorskich i przeniesione na Zamawiającego.  
3. W dacie przekazania Zamawiającemu tych projektów/utworów nie będą one ograniczone jakimikolwiek prawami osób trze-

cich.  
4. Z dniem przyjęcia utworów przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, na czas nieokre-

ślony autorskie prawa majątkowe do wyłącznego korzystania i rozporządzania utworami w całości lub we fragmentach jako 
utworem odrębnym na następujących polach eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wy-

świetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający może wykorzystywać utwory przy realizacji prowadzonych działań. 
6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do autorskich praw majątkowych w kraju i za granicą, a także wyłączne 

prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwolenia na korzystanie z utworów przez inną osobę.  

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na terenie szkół uczestniczących w projekcie: 
a. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, 
b. Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, 
c. Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, 
d. Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, 

wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie – wymiar godzinowy, miejsce, termin i ilość osób 
uczestniczących w szkoleniu Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni godz. przed 
rozpoczęciem szkolenia. 

2. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę według opisu przedmiotu zamówienia, określającego ilość osób i ilość godzin 
szkoleniowych oraz miejsca ich realizowania, zgodnie z ofertą  stanowiącą integralną część umowy (załącznik nr 1 do umowy). 

3. Miejscem dostawy wyżywienia będą szkoły wymienione w  § 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych 

w § 4.  

 

§ 4 

1. Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Projektu Przemysław Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com 

2. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest ……,  e-mail: …………  

3. Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podej-

mowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy.  

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmian treści 

umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 
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a. niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia, 
b. udostępnienia dokumentów, w tym finansowych związanych z realizowanym zleceniem Instytucji Zarządzającej – Za-

rządowi Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 11-400 Wrocław lub podmiotom przez 
nią wyznaczonym, 

c. przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zlecenia w termi-
nach określonych w wezwaniu, 

d. przestrzegania  zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z późn. zm). 

6. W ramach nn. Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w złożo-

nej przez Wykonawcę ofercie, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę.  

 

§ 5 

 

1. Za prawidłowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” (pod-
pisanie protokołu nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu każdej części warsztatów wymienionych w § 2, pkt na podany 
w ofercie nr rachunku bankowego ………………………………….  łączną kwotę brutto …………………… PLN (słownie: …………………… 
PLN) według poniższej specyfikacji:  
a. część A – 40-godzinne warsztaty z zakresu metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów 

oraz tworzenia własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
a także  pomiaru dydaktycznego – budowanie i analiza testów w praktyce szkolnej – wartość brutto 
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN); 

b. część B – 56-godzinne warsztaty z zakresu efektywnej nauki (kurs dla trenerów) - wartość brutto …………………………………. 
PLN (słownie: …………………………………. PLN); 

c. część C – 32-godzinne warsztaty informatyki i druku 3D (kurs dla trenerów) - ich łączny koszt wynosi wartość brutto 
…………………………………. PLN (słownie: …………………………………. PLN); 

d. część D – 32-godzinne warsztaty robotyki dla klas I - IV Lego Technika - maszyny proste i dla klas V - VIII Lego Mindstroms 
z programowaniem (kurs dla trenerów) - ich łączny koszt wynosi wartość brutto …………………………………. PLN (słownie: 
…………………………………. PLN); 

e. część E - cykl czterech cosemestralnych warsztatów wyjazdowych (na terenie woj. opolskiego) realizowanych po 20 go-
dzin każde. Koszt każdych warsztatów wynosi …………………………………. (4  warsztaty * …………………………………. PLN = 
…………………………………. PLN; słownie: …………………………………. PLN). 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z  tytułu wykonania 
umowy i obejmują wszelkie koszty związane z jej realizacją. 

3. Dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
 

§ 6 

1. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar 
umownych: 
a. w razie jakichkolwiek opóźnień w dostawie, z wyłączeniem przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej, Zama-

wiający upoważniony jest do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki 
w realizacji zamówienia. 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, 
2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować przedstawiciela Zamawiającego o przewidywanych przyszłych 

wydarzeniach, problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. 
 

§ 7 
1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana w trybie natychmiastowym z przyczyn naruszenia przez druga stronę jej 

warunków. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a. gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze bądź likwidacyjne wobec Wykonawcy 
b. gdy nastąpiło zaprzestanie działalności lub rozwiązanie firmy (podmiotu) Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 lub 2 jest nieważna. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j.  Dz.U z 2016 r. poz. 380 
z późn.zm.) 

 
§ 10 

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi część integralną niniejszej umowy.    
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

…………………………….        …………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                        WYKONAWCA 

 

 

http://gminadomaniow.pl/
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