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Załącznik nr 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie autorskiego programu nauczania  

i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu chemia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020). 

  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty 

częściowe na jedną albo też na wszystkie części zamówienia, według własnego wyboru. 

  

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 następujących części: 

  

Część 1:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 40 godz. 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z 

Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny –  szkoła 

podstawowa, klasy VII i VIII. 

 

Część 2:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 40 godz. 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z 

Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny –  szkoła 

podstawowa, klasy VII i VIII. 
 

Część 3:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 40 godz. 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z 

Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny –  szkoła 

podstawowa, klasy VII i VIII. 
 

Część 4:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 46 

godz.  zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny 

– szkoły ponadpodstawowej. 
  

Część 5:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 46 

godz.  zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny 

– szkoły ponadpodstawowej 

 

Część 6:  Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu 46 

godz.  zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny 

– szkoły ponadpodstawowej 

 

 



 
 

 
Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu 

chemia dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

2 

 

 

4. Zajęcia mają rozwijać kreatywność i wspierać rozwój uzdolnień kierunkowych, jak również 

przygotować do udziału w olimpiadach i konkursach. 

 

 

5. Tematyka zajęć pozalekcyjnych musi uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów i ich 

predyspozycje oraz może wykraczać poza podstawę programową. 

6. Wykonawca jest obowiązany do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych do 30.06.2023 r.  
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