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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Załącznik nr 1 zawiera opisy poszczególnych przedmiotów zamówienia dla 

poszczególnych części zamówienia 
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 1. JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

 

W ramach części I wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenia rady pedagogicznej pn. „Jak uczyć efektywniej”.  

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Budowanie klimatu sprzyjającego procesowi edukacyjnemu,  

b) Elementy przyspieszonego nauczania (notowanie, zapamiętywanie, powtórki) 

c) Aktywizowanie ucznia w procesie dydaktycznym 

d) Projektowanie indywidualnego rozwoju 

Czas trwania: 4 godziny, 1 grupa szkoleniowa 

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

2. Szkolenie ,,Współpraca jako niezbędny element osiągania sukcesu ucznia”. 

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Podstawowe informacje na temat współpracy 

b) Aktywne słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych 

c) Współpraca w zespołach 

d) Metody pracy w grupie 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

szkoleniowa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

3. Szkolenia rady pedagogicznej pn. „Nauka szyta na miarę – o współpracy  

z uczniem zdolnym”. 

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Pojęcie wielorakich zdolności, preferencji sensorycznych, stylu myślenia itp. 

b) Metody pracy  

c) Instytucje wspierające uczniów zdolnych 

d) ITN, IPN 

e) Tutoring i inne formy wspierania ucznia zdolnego 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

szkoleniowa,  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

4. Warsztaty  dla wychowawców pn. „Jak wspierać ucznia w rozwoju i osiąganiu sukcesu 

edukacyjnego”  cz. I   

Minimalny zakres programu zajęć: 

Wypracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów zw. z projektowaniem własnego rozwoju, 

budowaniem WSWS, wyznaczaniem celów (SMART), automotywacją, samooceną itp. 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

szkoleniowa,  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 
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5. Warsztaty  dla wychowawców pn. „Lekcje wychowawcze – Jak planować i wspierać  

ucznia w jego  drodze do sukcesu edukacyjnego” cz. II 

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Elementy diagnozy ucznia – karty diagnostyczne, testy 

b) Kontrakty prorozwojowe 

c) Planowanie własnego rozwoju - wybrane metody   

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

szkoleniowa,  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień 2014 rok 

                  

6. Konsultacje grupowe oraz indywidualne. 

a) konsultacje zbiorowe dla zespołów międzyprzedmiotowych w odniesieniu do programu 

warsztatów tematycznych dla 2 grup – wypracowanie nowatorskich scenariuszy zajęć  

z wykorzystaniem TIK, projektów, poszerzenie warsztatu pracy o nowoczesną  

metodologię itp. 

Czas trwania: łącznie do 8 godziny w tym po 4 godz. warsztatowe x 2 zespoły 

Orientacyjny termin realizacji: marzec - kwiecień 2014 rok 

b) konsultacje indywidualne w odniesieniu do programu warsztatów tematycznych 

Czas trwania: łącznie do 12 godzin ustalonych według zapotrzebowania uczestników zajęć 

Orientacyjny termin realizacji: marzec - czerwiec 2014 rok 

 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Gimnazjum nr 2 w Lędzinach.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówką 

oświatową.  

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 1 

wynosić będzie 40 godzin.  
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Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

CZĘŚĆ 2. Uczeń - Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się 

 

 

W ramach części 2 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenia pn. Współpraca jako niezbędny element osiągania sukcesu ucznia.  

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Podstawowe informacje na temat współpracy 

b) Aktywne słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych 

c) Współpraca w zespołach 

d) Metody pracy w grupie 

e) Integracja zespołu nauczycieli 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

szkoleniowa,  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

2. Warsztaty tematyczne pn. Jak uczyć efektywniej, aby wspierać rozwój ucznia. 

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Elementy przyspieszonego uczenia w klasie 

b) Wykorzystanie TIK na lekcjach 

c) Projekty (w tym web quest) 

d) Rozgrzewki mentalne, ćwiczenia kreatywne 

e) Efektywne powtórki, mapy pamięci itp. 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 1 godz. wykładu oraz 3 godz. warsztatowe, 1 grupa 

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

3. Konsultacje dla uczestników zajęć. 

a) Konsultacje zbiorowe dla zespołów międzyprzedmiotowych w odniesieniu do warsztatów 

tematycznych, wypracowanie nowatorskich scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, 

projektów, poszerzenie warsztatu pracy o nowoczesną metodologię itp. dla 3 grup.   

Czas trwania: łącznie do 12 godzin w tym po 4 godz. warsztatowe x 3 zespoły 

Orientacyjny termin realizacji: maj 2014 rok 

b) Konsultacje z pedagogiem szkolnym z zakresu tworzenia bazy metodycznej  

i merytorycznej dla wychowawców klas (diagnozy, ewaluacje, ankiety, wzory pism, listów, 

planów pracy, scenariuszy lekcji wychowawczych itp.) 

Czas trwania: łącznie do 5 godzin  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2014 rok 

c) Konsultacje z nauczycielem biblioteki. Rola centrum multimedialnego w procesie uczenia 

się. Wzbogacenie pomysłów na wykorzystanie centrum multimedialnego do wspierania 

indywidualnego rozwoju ucznia (interesujące strony, filmy instruktażowe, zajęcia  

z uczniami/uczniem, inspiracja rozwoju, praca z uczniem zdolnym, trudnym itp.). 
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Czas trwania: łącznie do 5 godzin  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2014 rok 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówką 

oświatową.  

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 2 

wynosić będzie 30 godzin.  
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Załącznik nr 1.3 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 3. Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się z zaburzeniami centralnego 

przetwarzania słuchowego 

 

 

W ramach części 3 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów, 

konsultacji indywidualnych oraz konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Warsztaty pn. Aktywny uczeń na zajęciach dydaktycznych z zaburzeniami centralnego 

przetwarzania słuchowego.  

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Podstawy dotyczące zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. 

b) Zasady i formy pomocy uczniowi z ZCPS. 

c) Indywidualizacja oraz dostosowanie form i metod pracy dla ucznia z ZCPS. 

d) Bariery w relacjach: nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel. 

e) Metody aktywizacji uczniów z ZCPSN 

Czas trwania: łącznie 5 godzin 

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

2. Konsultacje dla uczestników zajęć. 

a) Konsultacje zbiorowe dla zespołów międzyprzedmiotowych w odniesieniu do warsztatów 

tematycznych, wypracowanie nowatorskich scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, 

projektów, poszerzenie warsztatu pracy o nowoczesną metodologię itp. dla 3 grup.   

Czas trwania: łącznie do 6 godzin w tym po 2 godz. warsztatowe x 3 zespoły 

Orientacyjny termin realizacji: marzec - maj 2014 rok 

 

b) Konsultacje z pedagogiem szkolnym z zakresu tworzenia bazy metodycznej  

i merytorycznej dla wychowawców klas (diagnozy, ewaluacje, ankiety, wzory pism, listów, 

planów pracy, scenariuszy lekcji wychowawczych itp.) 

Czas trwania: łącznie do 2 godzin  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2014 rok 

 

c) Konsultacje z nauczycielem biblioteki. Rola centrum multimedialnego w procesie uczenia 

się. Wzbogacenie pomysłów na wykorzystanie centrum multimedialnego do wspierania 

indywidualnego rozwoju ucznia (interesujące strony, filmy instruktażowe, zajęcia  

z uczniami/uczniem, inspiracja rozwoju, praca z uczniem zdolnym, trudnym itp.). 

Czas trwania: łącznie do 2 godzin  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2014 rok 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 
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informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówką 

oświatową.  

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 3 

wynosić będzie 15 godzin.  
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Załącznik nr 1.4 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

CZĘŚĆ 4. Coaching i tutoring wychowawcy 

 

W ramach części 4 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów, 

konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Warsztatów dla wychowawców pn. „Jedne usta, dwoje uszu – słyszeć i rozumieć ucznia. 

Rzecz o coachingu i tutoringu wychowawcy.  

Minimalny zakres programu zajęć: 

a) Komunikacja nastawiona na słuchanie 

b)Metody coachingowe – praca grupowa i indywidualna skierowana na rozwój 

uczniów/ucznia 

c) Prezentacja metod/kart coachingowych 

d) Tutoring – jako forma wspierania rozwoju ucznia (dzielenie się dośw.) 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa 

Orientacyjny termin realizacji: 1 połowa czerwca 2014 rok 

 

2. Konsultacje dla uczestników zajęć. 

a) Konsultacje w formie grupowej i/lub indywidualnej prowadzone na zgłaszane potrzeby 

uczestników zajęć. 

Czas trwania: łącznie do 6 godzin 

Orientacyjny termin realizacji: czerwiec 2014 rok 

 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówką 

oświatową.  

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 4 

wynosić będzie 10 godzin.  
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Załącznik nr 1.5 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 5. Budowa koncepcji pracy szkoły 

 

 

W ramach części 5 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Warsztatów pn. Jak zbudować interesującą ofertę szkoły, aby bardziej chciało nam się 

chcieć … uczyć, rozwijać, osiągać sukcesy. 

Minimalny zakres programu zajęć: Wypracowanie sposobów i metod pozyskiwania 

informacji od różnych podmiotów szkoły, włączania ich w projektowanie działań szkoły, 

monitorowania efektywności po wdrożeniu itp. Przeprowadzenie warsztatu dla podmiotów 

szkoły, wypracowanie przykładowej oferty szkoły na zajęciach.  

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa 

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

2. Szkolenie dla nauczycieli pn. Efektywna współpraca – jak  budować zintegrowany zespół.    

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Podstawowe informacje na temat współpracy 

b) Aktywne słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych 

c) Współpraca w zespołach 

d) Metody pracy w grupie 

Czas trwania: łącznie 4 godziny w tym 2 godz. wykładu oraz 2 godz. warsztatowe, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

3. Szkolenie pn. Jak stymulować rozwój ucznia i wspierać go w rozwoju.  

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Wypracowanie, udostepnienie nauczycielom kart diagnostycznych, coachingowych, 

techniki pracy własnej ucznia, 

b) Elementy neurodydaktyki, wzmacnianie WSWS, motywujące ocenianie, budowanie relacji 

z uczniem itp.  

c) Wypracowanie, zgromadzenie pakietu materiałów do realizacji powyższych działań  tzw. 

narzędziownia dydaktyka. 

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

4. Warsztaty w zespołach międzyprzedmiotowych pn. Jak pracować jeszcze lepiej, aby 

budować sukcesy uczniów i szkoły. (4 godz. x 3 zespoły). 

Minimalny zakres programu zajęć dla każdego zespołu międzyprzedmiotowego:  

a) Elementy przyspieszonego uczenia w klasie 

b) Wykorzystanie TIK na lekcjach 
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c) Projekty (w tym web quest) 

d) Wypracowanie scenariuszy zajęć 

e) Metody aktywizujące 

f) Ciekawe propozycje, innowacje 

g) Wypracowanie, zgromadzenie pakietu materiałów do realizacji powyższych działań (tzw. 

narzędziownia dydaktyka) 

Czas trwania: łącznie 12 godzin w tym 4 godz. x 3 grupy (zespół humanistyczno-językowy, 

przyrodniczo-matematyczny, rekreacyjno-sportowy), dla każdej grupy 1 godz. wykładu oraz 

3 godz. warsztatowe. 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – maj 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

5. Warsztaty dla nauczycieli pn. Lekcje wychowawcze – Jak planować rozwój własny  

i budować sukces szkoły. Jak się uczyć. Jak po diagnozie wspierać ucznia w rozwoju. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

Wypracowanie pakietu lekcji wychowawczych służących projektowaniu indywidualnego 

rozwoju ucznia, w tym jego diagnozowaniu, aktywizowaniu, dokonywaniu autoewaluacji itp. 

Wypracowanie, zgromadzenie pakietu materiałów do realizacji powyższych działań (tzw. 

narzędziownia wychowawcy). 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, w tym 4 godz. wykładu oraz 4 godz. warsztatowe, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: czerwiec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

6. Konsultacje indywidualne i/lub grupowe. 

a) Konsultacje dyrektora z ekspertem ds. zarządzania placówką oświatową, nadzoru 

pedagogicznego, do 5 godzin. 

b) Konsultacje w odniesieniu do warsztatów tematycznych dla uczestników zajęć, do 10 

godzin w formie indywidualnej lub grupowej według potrzeb zgłaszanych przez uczestników.  

Czas trwania: łącznie do 15 godzin 

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

7. Warsztat tematyczny pn. Koncepcja szkoły 

Minimalny zakres programu zajęć: czym jest koncepcja, co zawiera koncepcja, źródła 

koncepcji, ewaluacja itp. 

Czas trwania: łącznie 3 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - maj 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki  

w Lędzinach 

 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  
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Zajęcia odbywać się będą na terenie wyżej wymienionych placówek edukacyjnych.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówką 

oświatową.  

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 5 

wynosić będzie 55 godzin.  
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Załącznik nr 1.6 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 6. Dostosowanie pracy nauczyciela do potrzeb i możliwości ucznia 

 

 

W ramach części 6 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów, 

wykładów oraz konsultacji indywidualnych, konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Warsztaty pn. Nauka szyta na miarę – o indywidualizacji, czyli   dostosowaniu pracy do 

potrzeb i możliwości ucznia.  

Minimalny zakres programu zajęć:  

Diagnoza ucznia, projektowanie jego indywidualnego rozwoju, budowanie relacji z uczniem  

i rodzicami ucznia, formy i metody pracy, możliwości wsparcia, współpraca z fundacjami, 

indywidualizacja nauczania itp. Wypracowanie, zgromadzenie pakietu materiałów do 

realizacji powyższych działań tzw. narzędziownia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

Czas trwania: łącznie 6 godzin, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: maj 2014 rok 

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówki Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. 

 

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 6 

wynosić będzie 6 godzin.  
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Załącznik nr 1.7 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

CZĘŚĆ 7. PRZEDSZKOLE PROMUJE WARTOŚĆ EDUKACJI 

 

 

W ramach części 7 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów oraz konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenia pn. Budowanie strategii pracy w środowisku przedszkolnym.  

Minimalny zakres programu zajęć: omówienie zasad tworzenia strategii, poszczególne 

zapisy, zakres tematyczny i merytoryczny itd.  

Szkolenie będzie organizowane i przeprowadzone dla wszystkich uczestników instytucji 

przedszkolnych biorących udział w projekcie.  

 

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

 

2. Warsztaty pn. Język serca w pracy z dziećmi.  

 

2.1 Minimalny zakres programu zajęć w placówce: Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach,  ul. Hołdunowska 20:  

a) Jak motywować bez używania kar i nagród? 

b) Konflikt w rozumieniu Porozumienia bez Przemocy 

c) Wewnętrzna odpowiedzialność dziecka jak wspierać jej rozwój? 

d) Trudne rozmowy. Jak je przekształcać trudne komunikaty, aby nawiązać kontakt ze sobą          

i z drugą osobą? 

e) Odczytywanie emocji 

 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, 2 grupy po 4 godziny na każda grupę  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

 

2.2. Minimalny zakres programu zajęć w placówce: Gminne Przedszkole Nr 1, ul. Techników 

25 Chełm Śląski Śląskie 41-403:  

a) Jak motywować bez używania kar i nagród? 

b) Konflikt w rozumieniu Porozumienia bez Przemocy 

c) Wewnętrzna odpowiedzialność dziecka jak wspierać jej rozwój? 

d) Trudne rozmowy. Jak je przekształcać trudne komunikaty, aby nawiązać kontakt ze sobą                          

i z drugą osobą? 

 

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 
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2.3 Minimalny zakres programu zajęć w placówce: Przedszkole Nr 1  ul. Chemików 33, 

43-150 Bieruń:  

a) Jak motywować bez używania kar i nagród? 

b) Konflikt w rozumieniu Porozumienia bez Przemocy 

c) Wewnętrzna odpowiedzialność dziecka jak wspierać jej rozwój? 

d) Trudne rozmowy. Jak je przekształcać trudne komunikaty, aby nawiązać kontakt ze sobą                         

i z drugą osobą? 

e) Granice, jak je stawiać i jak szanować granice innych 

 

Czas trwania: łącznie 12 godzin, 3 grupy po 4 godziny na każda grupę  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

 

2.4 Minimalny zakres programu zajęć w placówce: Przedszkole Miejskie 41-407 Imielin,  

ul. W. Sapety 10:  

a) Aktywne słuchanie. Empatia 

b) Złość moja, twoja, nasza. Jak na nią reagować? Jak sobie z nią radzić? 

c) Odmowa jak ją oswoić i zrozumieć. Jak konstruktywnie reagować na odmowę? 

d) Jak motywować bez używania kar i nagród? 

e) Konflikt w rozumieniu Porozumienia bez Przemocy 

f) Wewnętrzna odpowiedzialność dziecka jak wspierać jej rozwój? 

g) Trudne rozmowy. Jak je przekształcać trudne komunikaty, aby nawiązać kontakt ze sobą                         

i z drugą osobą? 

h) Granice, jak je stawiać i jak szanować granice innych. 

 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, 2 grupy po 4 godziny na każda grupę  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

 

3. Warsztaty pn. Budowanie autorytetu nauczyciela  

Minimalny zakres programu zajęć organizowanych w placówce: Miejskie Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach,  ul. Hołdunowska 20:  

a) autoprezentacja 

b) rola nauczyciela w środowisku 

c) działania podejmowane przez przedszkole w celu budowania pozytywnego wizerunku  

i autorytetu nauczyciela  

d) prawidłowa prezentacja, prowadzenie rozmów z rodzicami  

 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, 2 grupy po 4 godziny na każda grupę  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień – maj 2014 rok 

 

4. Warsztaty np. Opracowanie procedury postępowania nauczyciela  z dzieckiem 

sprawiającym trudności wychowawcze 

Minimalny zakres programu zajęć w placówce: Przedszkole Nr 1  ul. Chemików 33, 

43-150 Bieruń: stworzeni/ opracowanie procedury, instrukcji postępowania z dzieckiem 

sprawiającym trudności wychowawcze itp. 

 

Czas trwania: łącznie 12 godzin, 3 grupy po 4 godziny na każda grupę  

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień 2014 rok 
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Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, 

doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. Wykonawca ma 

zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Między innymi takie jak: 

materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt informatyczny typu: 

komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do wyświetlenia podczas zajęć 

itd. Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek przedszkolnych wyżej 

wymienionych.  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 7 

wynosić będzie 56 godzin.  
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Załącznik nr 1.8 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

CZĘŚĆ 8. KOMUNIKACJA i WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

 

W ramach części 8 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, wykładów oraz konsultacji indywidualnych, konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenie pn. Skuteczna komunikacja z dzieckiem i rodzicem  

 

1.1 Minimalny zakres programu zajęć organizowanych w placówce Gminnym Przedszkolu  

Nr 1, ul. Techników 25 Chełm Śląski Śląskie 41-403: prawidłowa komunikacja, osiąganie 

sukcesu, celów itp. 

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - kwiecień 2014 rok 

 

1.2 Minimalny zakres programu zajęć organizowanych w placówce - Przedszkolu Miejskim  

w Imielinie ul. W. Sapety 10: prawidłowa komunikacja, osiąganie sukcesu, celów itp. 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, 2 grupy po 4 godz. na każdą grupę  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - kwiecień 2014 rok 

 

2. Warsztaty pn. Tańcowała żyrafa z szakalem – 4 kroki o empatycznej komunikacji 

Minimalny zakres programu zajęć organizowanych w placówce Przedszkolu Nr 1  

ul. Chemików 33, 43-150 Bieruń: prawidłowa komunikacja z rodzicem, dzieckiem, osiąganie 

sukcesu, celów itp. 

Czas trwania: łącznie 12 godzin, 3 grupy po 4 godz. na każdą grupę  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - kwiecień 2014 rok 

 

3. Warsztaty pn. Komunikowanie się  z „trudnym dzieckiem” i „trudnym rodzicem”. 

Minimalny zakres programu zajęć: Skuteczna interwencja wychowawcza, symulacje, 

praktyczne wskazówki, ćwiczenia.  

a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu 3 grupy po 3 godziny = 9 godzin 

b) w Szkole Podstawowej w Bojszowach: 2 grupy po 3 godziny = 6 godzin 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – maj 2014 rok 

 

4. Warsztaty tematyczne pn. Komunikacja interpersonalna. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Podstawowe informacje na temat komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem barier 

komunikacyjnych. 

b) Autoprezentacja.  

c) Mowa ciała. 

d) Asertywność. 

e) Postępowanie w sytuacjach stresowych. 

f) Elementy negocjacji i mediacji. 

g) Aktywne słuchanie. 
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h) Odgrywanie ról. 

i) Ćwiczenia interakcyjne. 

j) Symulacje i studia przypadków. 

 

Sposób prowadzenia zajęć:  

- nauka poprzez osobiste doświadczenie, 

- odgrywanie ról. 

- symulacja i studia przypadków, 

- ćwiczenia interakcyjne 

Czas trwania: łącznie 20 godzin, 4 spotkania x 5 godz. (1 grupa)  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - czerwiec  2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie 

Śląskim 

 

5. Warsztaty tematyczne pn. Skuteczna komunikacja interpersonalna 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Autoprezentacja – sztuka prezentacji siebie, zespołu, zadania. 

b) Techniki budowania i utrzymania kontaktu. 

c) Systemy reprezentacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny. 

d) Język ciała. 

e) Komunikacja „ja”. 

f) Asertywność. 

g) Komunikacja bez przemocy. 

h) Ekspresja emocji: energia ciała i precyzja słowa. 

i) Sztuka negocjacji i kompromisu. 

j) Bariery komunikacyjne wg Gordona 

k) Aktywne słuchanie: parafrazowanie, sztuka zadawania pytań, informacja zwrotna. 

 

Sposób prowadzenia zajęć:  

- nauka poprzez osobiste doświadczenie, 

- odgrywanie ról. 

- symulacja i studia przypadków, 

- ćwiczenia interakcyjne 

 

Czas trwania: łącznie 40 godzin w tym 10 godz. na jedną grupę x 4 grupy  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - maj  2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w 

Lędzinach 

 

6. Szkolenie: Efektywna współpraca z rodzicami. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Podstawy prawne dotyczące współpracy rodziców i nauczycieli. 

b) Zasady i formy efektywnej współpracy. 

c) Prawa i obowiązki rodziców w szkole. 

d) Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami. 

e) Bariery w relacjach: nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel. 

f) Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i „trudnymi”  rodzicami. 

g) Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami. 

h) Najczęściej spotykane problemy. 

 

Czas trwania: łącznie 5 godzin, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 
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Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie 

Śląskim 

 

7. Warsztaty tematyczne pn. Jak prowadzić spotkania z rodzicami. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Wywiadówka inaczej. 

b) Dialog partnerski: wychowawca – rodzice. 

c) Sposoby angażowania rodziców do większej aktywności w szkole. 

 

Czas trwania: łącznie 5 godzin, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie 

Śląskim 

 

8. Szkolenie tematyczne pn. Współpraca z rodzicami w zakresie współodpowiedzialności za 

kształcenie postaw. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Model współpracy z rodzicami. 

b)Motywacja rodziców do współpracy ustalanie wspólnych celów wartości, rozwiązywanie 

sytuacji konfliktowych, reagowanie na opór we współpracy – ćwiczenia praktyczne. 

c) Analiza mocnych stron i potrzeb rodziców z którymi pracują nauczyciele. 

d) Budowanie z rodzicami relacji opartych na zaufaniu. 

e) Praca z rodzicami w kontekście indywidualnym – określenie problemu, kontrakt, kierunki 

pracy – ćwiczenia praktyczne. 

Czas trwania: łącznie 20 godzin, 4 spotkania x 5 godz. (1 grupa)  

Orientacyjny termin realizacji: marzec - czerwiec  2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim 

 

9. Warsztat tematyczny pn. Współpraca z rodzicami – jak przekazywać trudne informacje  

o dzieciach. 

Minimalny zakres programu zajęć:  

a) Trudności we współpracy po stronie rodziców. 

b) Trudności we współpracy po stronie nauczycieli. 

c) Jak rozmawiać z rodzicami? – ćwiczenia praktyczne. 

 

Czas trwania: łącznie 4 godziny, (1 grupa)  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień  2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w 

Lędzinach 

 

10. Warsztaty pn. Budowanie narzędzi do diagnozy sytuacji wychowawczej. 

Minimalny zakres programu zajęć: Dobór metod i strategii wychowawczych do sytuacji w 

Szkole Podstawowej. Planowanie zmian w dotychczasowej praktyce itp. 

a) Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu: 3 grupy po 3 godziny = 9 godzin 

b) Warsztaty w Szkole Podstawowej w Bojszowach: 2 grupy po 3 godziny = 6 godzin 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – maj 2014 rok 

 

 

11. Konsultacje indywidualne i grupowe w odniesieniu do warsztatów tematycznych dla 

uczestników zajęć z poszczególnych szkół. 

Czas trwania: łącznie do 80 godzin 
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a) do 20 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły  Podstawowej Nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda  

w Chełmie Śląskim oraz  

b) do 20 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim. 

c) do 20 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki  

w Lędzinach 

d) do 10 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu 

e) do 10 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach. 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – czerwiec 2014 rok 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek edukacyjnych wyżej wymienionych. 

  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 8 

wynosić będzie 228 godzin.  
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Załącznik nr 1.9 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

CZĘŚĆ 9. Przepisy prawa oświatowego  

 

 

W ramach części 9 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, spotkań oraz konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenie pn. Prawo a interwencje wychowawcze nauczycieli w szkole podstawowej. 

Minimalny zakres programu zajęć: ujęcie praktyczne tematu, metody i strategie 

wychowawcze, możliwe, zgodne  z prawem działania nauczycieli i wychowawców, strategie 

wychowawcze np. zasad „Golden5Programme, inne, bezpieczeństwo w szkole itp. 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, (2 grupy po 4 godz.)  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji:  

a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu – 1 grupa,  

b) Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 1 grupa 

 

2. Warsztaty pn. Prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami  

Minimalny zakres programu zajęć: prawa i obowiązki nauczyciela, rodzica wynikające  

z przepisów ustaw, rozporządzeń itd. 

Czas trwania: łącznie 24 godziny 

a) Łącznie 4 godziny, 1 grupa w Gminnym Przedszkolu Nr 1, ul. Techników 25 Chełm Śląski 

Śląskie 41-403,  

b) Łącznie 12 godzin, 3 grupy po 4 godz. w Przedszkolu Nr 1  ul. Chemików 33, 43-150 

Bieruń  

c) Łącznie 8 godzin, 2 grupy po 4 godz. w Przedszkolu Miejskim w Imielinie ul. W. Sapety 

10, 41-407 Imielin 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

 

3. Szkolenie tematyczne pn. Prawa i obowiązki nauczyciela. 

Minimalny zakres programu zajęć: Prawne aspekty zawodu nauczyciela. Jakie działania, 

interwencje może/powinien podejmować nauczyciel, a jakie są zabronione? 

Czas trwania: łącznie 3 godziny, 1 grupa 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim  

 

4. Konsultacje indywidualne i grupowe w odniesieniu do warsztatów tematycznych dla 

uczestników zajęć z poszczególnych szkół i przedszkoli. 

Czas trwania: łącznie do 25 godzin 

a) do 3 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim. 

b) do 5 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Bierunia. 

mailto:sekretariat@cpsa.com.pl


 

   

 

Projekt pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

21 
Realizator projektu:  

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIERUNIU 

 

PARTNER projektu: 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. [dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] 
BIURO PROJEKTU: 43-225 Wola ul. Kopalniana 6, Tel 32 211 91 77, e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl  

 

c) do 5 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach 

d) do 4 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Gminnego Przedszkola Nr 1, ul. Techników 25 Chełm Śląski Śląskie 41-403,  

e) do 4 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Przedszkola Nr 1  ul. Chemików 33, 43-150 Bieruń  

f) do 4 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Przedszkolu Miejskim w Imielinie ul. W. Sapety 10, 41-407 Imielin 

 

 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – czerwiec 2014 rok 

 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek edukacyjnych wyżej wymienionych. 

  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 9 

wynosić będzie 60 godzin.  
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Załącznik nr 1.10 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 10. Efektywne techniki uczenia i ocenianie kształtujące 

 
W ramach części 10 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów, wykładów oraz konsultacji indywidualnych, konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenie pn.  Metody  nauczania. 

Minimalny zakres programu zajęć: metody nauczania umożliwiające uczenie się w grupie 

uczniów o różnych typach sensorycznych oraz  sposoby organizowania lekcji uwzględniające 

wpływ uczniów na proces uczenia się (z uwzględnieniem metody zadaniowej i elementów 

oceniania kształtującego)  

Czas trwania: łącznie 4 godziny, 1 grupa 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu 

 

2. Warsztaty pn. Skuteczne metody motywowania uczniów do nauki  

Minimalny zakres programu zajęć: nowoczesne metody motywowania uczniów do nauki, 

analiza lekcji z zastosowaniem skutecznych sposobów  motywowania uczniów do uczenia się  

(np. elementów oceniania kształtującego), niezbędne wykorzystanie praktycznych 

przykładów – filmów z nagraniami lekcji, materiałów ze stron typu www.scholaris.edu.pl, 

symulacje.   

Czas trwania: łącznie 9 godzin, 3 grupy po 3 godziny na grupę nauczycieli 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu 

 

3. Warsztaty pn. Wymiana doświadczeń w grupie nauczycieli 

Minimalny zakres programu zajęć: wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami uczącymi 

na I i II etapie kształcenia, wzajemna prezentacja sposobów łączenia wiedzy z różnych 

dyscyplin na tych dwóch etapach kształcenia oraz praktycznego stosowania wiedzy na lekcji 

(podstawa programowa, metody pracy, zadania na stosowanie wiedzy w praktyce) 

Czas trwania: 2 grupy po 3 godziny  łącznie 6 godzin 

Minimalny zakres programu zajęć: Praktyczne ćwiczenia i prezentacje, symulacje. Praca z 

podstawą programową – treści, zadania, zalecane warunki realizacji, praktyczne rozwiązania 

aktywizujące uczniów. 

Orientacyjny termin realizacji: kwiecień - maj 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu 

 

4. Konsultacje indywidualne i/lub grupowe dla nauczycieli na temat wdrażania poznanych 

metod i sposobów organizacji pracy na lekcji  

Czas trwania: do 20 godzin na szkołę  

a) konsultacje godzinne dla max. 5 osobowych grup lub indywidualnie – do 16 godz. 

b) konsultacje dla dyrektora/zespołu kierowniczego szkoły na temat – 4 godz. 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu 
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Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu. 

  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 10 

wynosić będzie 39 godzin.  
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Załącznik nr 1.11 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 11. Audyt bezpieczeństwa 

 
W ramach części 11 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów oraz 

konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 
1. Szkolenie pn. Audyt - bezpieczeństwo w szkole.  

Minimalny zakres programu zajęć: procedury prowadzenia audytu z zakresu bezpieczeństwa 

w szkole, zasady prowadzenia audytu itp. 

Czas trwania: do 16 godzin (godziny do podziału na szkoły) 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu oraz Szkoła Podstawowa  

w Bojszowach 

 

2. Konsultacje indywidualne i/lub grupowe w zakresie praktycznych zagadnień ze szkolenia 

pn. Audyt - bezpieczeństwo w szkole. 

Czas trwania: łącznie do 30 godzin (godziny do podziału na szkoły) 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu oraz Szkoła Podstawowa  

w Bojszowach 

 
Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek edukacyjnych wyżej wymienionych. 

  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 11 

wynosić będzie 46 godzin.  
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Załącznik nr 1.12 do SIWZ 

Sprawa  nr: PPP-03/04/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 12. Umiejętności wychowawcze 

 

W ramach części 12 wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń, 

warsztatów oraz konsultacji indywidualnych i/lub konsultacji grupowych.  

Godzina każdej z form przeprowadzonych zajęć wynosić będzie 45 minut.  

 

W ramach poszczególnych form zajęć wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia: 

 

1. Szkolenie tematyczne pn. Dojrzewanie a zachowanie. 

Minimalny zakres programu zajęć: neurodydaktyka o zachowaniu nastolatków, wpływ 

dojrzewania na zachowanie uczniów, typowe zachowania dzieci wkraczających w okres 

dojrzewania. 

Czas trwania: łącznie 5 godzin, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim 

 

2. Szkolenie pn. Trening umiejętności wychowawczych 

Minimalny zakres programu zajęć: kształtowanie postaw uczniowskich przez nauczycieli, 

umiejętności wychowawcze, współpraca z rodzicami itp. 

Czas trwania: łącznie 6 godzin, 2 grupy po 3 godz. na 1 grupę 

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół – Technikum oraz Gimnazjum w Chełmie śląskim 

 

3. Szkolenie pn. Rozwiązywanie konfliktów w szkole. 

Czas trwania: łącznie 3 godziny, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec 2014 rok 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół – Technikum w Chełmie śląskim 

 

4. Warsztaty pn. Trening zastępowania agresji. 

Czas trwania: łącznie 8 godzin, 2 grupy  

a) łącznie 5 godzin zajęć w Technikum (Zespół Szkół w Chełmie Śląskim) 

b) łącznie 3 godziny zajęć w Gimnazjum (Zespół Szkół w Chełmie Śląskim) 

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół – Gimnazjum oraz Technikum w Chełmie śląskim 

 

5. Warsztaty pn. Trudne zachowania uczniów. 

Czas trwania: łącznie 5 godzin, 1 grupa  

Orientacyjny termin realizacji: marzec – kwiecień 2014 rok 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół – Technikum w Chełmie śląskim 

 

6. Konsultacje indywidualne i/lub grupowe dla nauczycieli na temat wdrażania poznanych 

umiejętności na  zajęciach w praktyce szkolnej. 

Czas trwania: do 45 godzin  

a) do 20 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Zespołu Szkół – Gimnazjum w Chełmie Śląskim 
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b) do 20 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Zespołu Szkół – Technikum w Chełmie Śląskim 

c) do 5 godzin do wykorzystania w formie indywidualnej i/lub grupowej dla uczestników 

projektu z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim 

 

Zajęcia skierowane będą do osób, które zadeklarowały udział w projekcie (nauczyciele, 

kadra pedagogiczna, dyrekcja) i prowadzone mają być przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, doświadczeniem, tj. spełniającymi wymagania opisane w pkt. X.B.3 SIWZ. 

Wykonawca ma zapewnić potrzebne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Między innymi takie jak: materiały biurowe typu: kartki, pisaki, papier do flipcharta; sprzęt 

informatyczny typu: komputer przenośny, opracowaną prezentację multimedialną do 

wyświetlenia podczas zajęć itd.  

Zamawiający, na wniosek i prośbę Wykonawcy, może zapewnić do prowadzenia zajęć 

projektor multimedialny.  

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek edukacyjnych wyżej wymienionych. 

  

Termin prowadzenia poszczególnych form zajęć, liczebność osobowa poszczególnych grup 

oraz szczegółowe programy poszczególnych zajęć muszą być uzgodnione z w/w placówkami. 

 

Osoba kończąca zajęcia otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu zajęć z wykazem 

zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. 

 

 

Łączna, maksymalna liczba godzin przewidzianych do realizacji dla części 12 

wynosić będzie 72 godziny.  
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