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Załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie 

zajęć pozalekcyjnych z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego.  

Celem głównym jest wzrost wiedzy i umiejętności minimum 80% uczniów. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia od osób prowadzących dodatkowe 

zajęcia wymagane są kwalifikacje określone w: 

 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół  

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 1264), 

 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).  

 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymagań określonych  

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące wymagania Zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz art. 29 

ust. 4 ustawy Pzp w zakresie realizacji zamówienia, które mogą obejmować aspekty 

gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w 

szczególności dotyczące zatrudnienia bezrobotnych, młodocianych, osób 

niepełnosprawnych lub innych nie wymienione w art. 29 ust. 4.  

W przypadku wykonawcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy 

posiadać równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. 

Opisane w zamówieniu zajęcia będą realizowane bezpośrednio po obowiązkowych 

zajęciach szkolnych uczniów, termin realizacji zajęć musi być dostosowany do planu zajęć 

uczniów. Wykonawca będzie prowadził zajęcia w terminach uzgodnionych z Dyrektorem 

Szkoły i Koordynatorem projektu. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością  

i elastycznością wobec zmian w terminach realizacji zajęć, wynikających ze zmiany planu 

zajęć lub uroczystości szkolnych. Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia 

w dzienniku zajęć pozalekcyjnych osobnym dla każdego rodzaju zajęć. Dokumentowanie 

czasu pracy Wykonawcy będzie wymagało wypełniania miesięcznych kart pracy oraz 

oświadczeń o nie przekroczeniu godzin pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykorzystywania narzędzi edukacyjnych (pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK), które 

zapewni szkoła. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego 

opiece.  

 

Wymagane jest również od osób prowadzących zajęcia: 

 prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (tj. bieżące wypełnianie 

dziennika zajęć, dokumentacji zdjęciowej, wypełnianie listy obecności z opisem 

tematyki zajęć, sporządzenia comiesięcznych sprawozdań z realizacji wykonywanego 

zadania, oraz ilości zrealizowanych godzin, comiesięczne wykazywanie 

przepracowanych godzin w postaci miesięcznych kart pracy, oświadczenia o nie 

przekroczeniu 276 godzin w miesiącu), 
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  przeprowadzenie testów pomiaru wiedzy przed rozpoczęciem realizacji zajęć i po ich 

zakończeniu. 

 

Wszystkie dokumenty muszą być niezwłocznie (w terminie dwóch dni) dostarczane do 

Koordynatora projektu. 

 

Zajęcia mają być prowadzone wg zatwierdzonego programu, który Wykonawca 

będzie zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy 

Koordynatorowi projektu i Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Program ma uwzględniać 

potrzeby uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności w zakresie standardów kształcenia i 

kompetencji kluczowych. Godzina zajęć rozumiana jest jako godzina zajęć dydaktycznych 

- 45 minut. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych 

zajęć. 

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dodatkowe będą współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
Zamówienie zostało podzielone na następujące części w zależności od rodzaju 

zajęć pozalekcyjnych:  

 Część nr 1 - Zajęcia matematyczne – rozwijające: 
 Ilość godzin – 270 h łącznie dla wszystkich grup,  
 Częstotliwość zajęć: 1-2 x w tygodniu po 45 minut, 

 Ilość uczniów – 24 uczniów (13 dziewczynek i 11 chłopców) 
 Ilość grup – 3  
Termin realizacji od podpisania umowy do czerwca 2017 r. i od IX.2017 r. do II.2018 r. 

 Część nr 2 – Zajęcia informatyczne: 
 Ilość godzin – 270 h łącznie dla wszystkich grup,  
 Częstotliwość zajęć: 1-2 x w tygodniu po 45 minut, 

 Ilość uczniów – 24 uczniów (11 dziewczynek i 13 chłopców) 
 Ilość grup – 3  
Termin realizacji od podpisania umowy do czerwca 2017 r. i od IX.2017 r. do II.2018 r. 

 Część nr 3 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: 
 Ilość godzin – 270 h łącznie dla wszystkich grup,  
 Częstotliwość zajęć: 1-2 x w tygodniu po 45 minut, 

 Ilość uczniów – 15 dziewczynek i 9 chłopców 
 Ilość grup – 3  
Termin realizacji od podpisania umowy do czerwca 2017 r. i od IX.2017 r. do II.2018 r.  

 Część nr 4 – Zajęcia techniczne – rozwijające kreatywność: 
 Ilość godzin – 180 h łącznie dla wszystkich grup,  
 Częstotliwość zajęć: 1-2 x w tygodniu po 45 minut, 

 Ilość uczniów – 12 uczniów (8 dziewczynek i 4 chłopców) 
 Ilość grup – 2  
Termin realizacji od  podpisania umowy do czerwca 2017 r. i od IX.2017 r. do II.2018 r.  

Okres realizacji każdej części zamówienia przewidziany jest na okres 2 lat szkolnych (lata 

szkolne 2016/2017 i 2017/2018), z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia 

nienależytego wykonywania umowy przez nauczyciela lub w przypadku przerwania 

realizacji Projektu. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawcy/nauczyciele wyłonieni do prowadzenia zajęć w ramach wymienionych części 

przedmiotu zamówienia, spełniać muszą następujące wymagania: 

1) opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego zajęć;  

2) rozplanowanie zajęć (harmonogram) w okresie od dnia podpisania umowy do 

czerwiec 2017 i od 1 wrzesień 2017 do 28 luty 2018 (rok szkolny 2016/2017, 

2017/2018); 

3) dostosowanie terminów realizacji prowadzonych zajęć projektowych do Szkolnych 

Planów Lekcji; 

4) systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja zajęć projektowych; 
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5) prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem różnorodnych 

środków dydaktycznych; 

6) zrealizowanie pełnej liczby godzin lekcyjnych zajęć zaplanowanych do realizacji  

w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018; 

7) uczestniczenie w akcji promocyjnej projektu (m.in. uczestnictwo w spotkaniach 

informacyjnych z rodzicami dzieci, stosowanie logotypów i formułek promocyjnych w 

materiałach/dokumentach wytwarzanych podczas realizacji projektu i/lub 

korespondencji); 

8) uczestnictwo w rekrutacji uczestników projektu/uczniów na realizowane zajęcia 

zgodnie zasadami przyjętymi przez Zespół Projektowy; 

9) sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu podczas realizowanych zajęć; 

10) utrzymanie grupy z wymaganą liczebnością uczestników i osiągnięcie zakładanych 

rezultatów projektu w zakresie prowadzonych zajęć; 

11) realizacja innych zadań projektowych powierzonych przez Zespół projektowy, 

dyrektorów szkół, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań projektowych; 

12) założenie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (m.in. dzienniki lekcyjne, 

listy obecności, sprawozdania, raporty, testy pomiaru wiedzy przed realizacją zajęć i 

po ich zakończeniu, dokumentacja zdjęciowa) oraz gromadzenie list potwierdzających 

uczestnictwo uczniów w zajęciach; 

13) uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego; 

14) terminowe dostarczanie dokumentów potwierdzających realizację wykonanej usługi  

w danym okresie rozliczeniowym (raport/protokół z wykonanej usługi + 

rachunek/faktura+ karta czasu pracy + oświadczenie o nie przekroczeniu liczby 

godzin); 

15) należy mieć na uwadze, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz 

działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 

podmiotów, nie przekracza po przeliczeniu 276 godzin miesięcznie łącznie z 

zamówieniem. 


