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Załącznik nr 7 do 

SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest. Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć  

w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: „Szkoły równych szans- wyrównanie szans 

edukacyjnych w Gminie Przywidz”. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę edukacyjną w trzech szkołach: Zespół Szkół w Przywidzu, 

Szkoła Podstawowa w Pomlewie, Szkoła Podstawowa w Trzepowie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 części, tj. 

1) cześć I – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w czytaniu i pisaniu w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 

120 godzin. 

 

2) części II – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3,  dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 

 

3) części III – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 3 grup, 

łącznie 90 godzin. 

 

4) części IV – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

matematyczno- przyrodniczymi w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 4 

grup, łącznie 120 godzin. 

 

5) części V – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

matematyczno- przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3,  83-047 Przywidz, 

dla 3 grup, łącznie 90 godzin. 
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6) części VI – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

matematyczno- przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla  

2 grup, łącznie 30 godzin. 

 

7) części VII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół  

w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 

 

8) części VIII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej 

w Pomlewie, ul. Szkolna 3,  83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 

 

9) części IX – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej  

w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 

 

10) części X – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Szkół  

w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 5 grup, łącznie 150 godzin. 

 

11) części XI – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w 

Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 

 

12) części XII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej  

w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 

 

13) części XIII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- 

przyrodnicze w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, łącznie 30 

godzin. 
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14) części XIV – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- 

przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, łącznie 

30 godzin. 

 

15) części XV – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- 

przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, łącznie 

30 godzin. 

 

16) części XVI – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne 

(plastyka, muzyka) w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 

godzin. 

 

17) części XVII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne 

(plastyka, muzyka) w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, 

łącznie 60 godzin. 

 

18) części XVIII – pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne 

(plastyka, muzyka) w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

 

 

3. Szczegółowy zakres zamówienia.  

1) Zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji zamówienia, 

2) Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 1 godzinę lekcyjną, tj. 45 minut (zajęcia rozwijające 

uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, a także 60 minut – zajęcia specjalistyczne.  

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu zajęć 

dostosowanego do planu lekcji obowiązującego w szkole zaakceptowanego przez Dyrektora 
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Szkoły i Koordynatora  projektu ( zajęcia mogą być prowadzone jedynie  w czasie wolnym od 

zajęć, których realizacja wynika z arkusza organizacji Szkoły z uwzględnieniem godzin 

przywozu i odbioru dzieci przez autobus szkolny, z wyłączeniem ferii, przerw świątecznych  

i innych dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej),  

5) Wykonawca wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć  wynikające z ważonych powodów 

zobowiązuje się dokonywać po konsultacjach z Dyrektorem Szkoły oraz Koordynatorem  

Projektu.  

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącej kontroli, nad realizacją.  

7) zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 

8) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie cyklicznie, raz na 

miesiąc.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zajęć, przygotowywania 

sprawozdań według wytycznych przekazanych przez Dyrektora Szkoły oraz Koordynatora 

Projektu.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów oraz dokumentacji zajęć zgodnie  

z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki ze wskazaniem źródeł finansowania. 

11) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i zebraniach 

dotyczących Projektu organizowanych przez Dyrektora Szkoły i Koordynatora projektu.  

12) Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami prawa do 

prowadzenia poszczególnych zajęć.   

13) Do obowiązków prowadzącego zajęcia należeć będzie w szczególności.  

a) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć i uzyskanie akceptacji Dyrektora Szkoły  

i Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (zajęcia prowadzone mogą 

być wyłącznie w czasie wolnym od zajęć, których realizacja wynika z arkusza organizacji Szkoły  

z uwzględnieniem godzin przywozu i odwozu dzieci przez transport gminny z wyłączeniem 

wakacji, przerw świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej);  

b) opracowanie programu zajęć grupowych i indywidualnych oraz uzyskanie akceptacji 

Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy) 
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systematyczne prowadzenie i dokumentowanie zajęć zgodnie z zaleceniami Koordynatora 

Projektu;  

c) sporządzanie sprawozdań z realizacji zajęć w terminach wskazanych przez Koordynatora 

Projektu;  

d) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania  

z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do znajomości treści zawartych  

w programie zajęć grupowych i indywidualnych) prowadzenie dziennika zajęć oraz innych 

dokumentów obrazujących możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, stosowane metody pracy  

z dziećmi oraz osiągane rezultaty zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu, a także 

dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;  

e) dbałość oraz odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć,  

sprawowanie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach, dbałość o pomieszczenia, sprzęt  

i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektuj, współpraca z kadra zarządzająca projektu  

w zakresie bieżącego monitorowania postępu w realizacji określonych wskaźników projektu  

i innych działań projektowych ze sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji, udostępnianie 

całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie 

prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego lub organom 

kontrolującym) realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu) 

wykonywanie innych działań związanych z poprawna realizacja projektu) ochrona  

i przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z ustawa  

z dnia 29 sierpnia 1997 r/ o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r/ Nr 101, poz./ 926 ze 

zmianami) na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
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w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);  


