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TOM III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                     RZ.271.94.2022 
 
 

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli 
w ramach projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków” 

oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających  
oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół  

w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 
 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych  

dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli miejskich mających na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 
zajęć rozwijających i zajęć z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra. 

 
2. Zamówienie podzielone zostało na 18 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych obejmujących jedną lub więcej części zamówienia. 
CZĘŚĆ I:       Zajęcia z terapii pedagogicznej z elementami muzykoterapii 

CZĘŚĆ II:      Zajęcia z terapii integracji sensorycznej 

CZĘŚĆ III:     Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 

CZĘŚĆ IV:     Zajęcia z treningu umiejętności społecznych 

CZĘŚĆ V:      Zajęcia z muzykoterapii 

CZĘŚĆ VI:     Zajęcia  z  psychologiem 

CZĘŚĆ VII:    Zajęcia z dogoterapii 

CZĘŚĆ VIII:   Zajęcia z terapii taktylnej 

CZĘŚĆ IX:     Zajęcia taneczne 

CZĘŚĆ X:      Zajęcia z języka angielskiego – w zakresie wykraczającym poza podstawę programową 

CZĘŚĆ XI:     Zajęcia z psychologiem w jeleniogórskich szkołach 

CZĘŚĆ XII:    Zajęcia z psychologiem dla uczniów jeleniogórskich szkół 

CZĘŚĆ XIII:   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego 

CZĘŚĆ XIV:   Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego 

CZĘŚĆ XV:    Zajęcia rozwijające z informatyki 

CZĘŚĆ XVI:   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

CZĘŚĆ XVII:  Zajęcia z logopedii 

CZĘŚĆ XVIII: Zajęcia z biofeedback 

 
3. Zamówienie realizowane jest w ramach następujących projektów: 
    1) Część I - X zamówienia realizowana jest w ramach projektu pn.: ,,Równa przyszłość jeleniogórskich 

przedszkolaków’, Nr projektu: RPDS.10.01.03-02-0001/20 
Oś priorytetowa:10 Edukacja 
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ 

 
2) Część XI - XVIII zamówienia realizowana jest w ramach projektu pn.: ,,Wysoka jakość edukacji 
     w jeleniogórskich szkołach”, Nr projektu:RPDS.10.02.03-02-0001/20 

Oś priorytetowa:10 Edukacja 
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej 

     Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,  
     gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ 
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4. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany łącznie dla 395 uczestników, zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

 

Miejskie Przedszkole nr 2  
w Jeleniej Górze  

ul. Piłsudskiego 32, 
58-500 Jelenia Góra 

38 1 os. 

 
III. 

 
Zajęcia z gimnastyki 

korekcyjno – 
kompensacyjnej  

 
 
 

Przedszkole Specjalne 
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
w Jeleniej Górze                    
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

152 
4 os 

(1 os. - 38 h) 

Razem: 190 godzin 5 osób 
Miejskie Przedszkole nr 2  

w Jeleniej Górze  
ul. Piłsudskiego 32,  
58-500 Jelenia Góra 

38 1 os. 

Miejskie Przedszkole nr 13  
w Jeleniej Górze  
ul. Karłowicza 13, 

58-506 Jelenia Góra 

38 1 os. 
IV. Zajęcia z treningu 

umiejętności społecznych 

Przedszkole Specjalne 
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
w Jeleniej Górze                   
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

342 
9 os. 

(1 os. - 38 h) 

Razem: 418 godzin 11 osób 

V. Zajęcia z muzykoterapii 

Miejskie Integracyjne 
Przedszkole  

nr 14 w Jeleniej Górze  
ul. Junaków 2A, 

58-560 Jelenia Góra 

76 

2 grupy (1 
gr. – 3 os. i 1 
gr. - 4 os.; 1 

gr. – 38 h) 

Razem: 76 godzin 
2 grupy/            

7 osób 

VI. Zajęcia  z  psychologiem 

Miejskie Przedszkole nr 2  
w Jeleniej Górze  

ul. Piłsudskiego 32, 
58-500 Jelenia Góra 

38 1 os. 

Nr 
części 

Nazwa części Placówka Oświatowa 
Liczba 
godzin  

Liczba 
dzieci 

objętych 
wsparciem 

I. 
Zajęcia z terapii 
pedagogicznej z 

elementami muzykoterapii 

Miejskie Przedszkole nr 4  
w Jeleniej Górze  
ul. Krasickiego 6,  

58-500 Jelenia Góra 

38 1 os. 

Razem: 38 godzin 1 osoba 
Miejskie Przedszkole nr 11  

w Jeleniej Górze  
ul. Chopina 4, 

58-570 Jelenia Góra 

38 1 os. 

II. Zajęcia z terapii integracji 
sensorycznej 

Przedszkole Specjalne 
 w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
 w Jeleniej Górze                    
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

266 
7 os. 

(1 os. - 38 
h) 

Razem: 304 godziny 8 osób 
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Przedszkole Specjalne 
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
 w Jeleniej Górze                    
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

190 
5 os.  

(1 os. - 38 h) 

Razem: 228 godzin 6 osób 

VII. Zajęcia z dogoterapii 

Przedszkole Specjalne 
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
w Jeleniej Górze                 
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

152 
4 os. 

(1 os. - 38 h) 

Razem: 152 godziny 4 osoby 

VIII. Zajęcia z terapii taktylnej 

Przedszkole Specjalne 
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym 
w Jeleniej Górze                    
ul. Kruszwicka 3, 

58-500 Jelenia Góra 

228 
6 

(1 os. - 38 h) 

Razem: 228 godzin 6 osób 

Miejskie Przedszkole nr 2  
w Jeleniej Górze  

ul. Piłsudskiego 32, 
58-500 Jelenia Góra 

38 
1 grupa – 25 

osób 
(1 gr. - 38 h) 

IX. Zajęcia taneczne 
Miejskie Przedszkole nr 13  

w Jeleniej Górze  
ul. Karłowicza 13, 

58-506 Jelenia Góra 

38 
1 grupa – 25 

osób 
(1 gr. - 38 h) 

Razem: 76 godzin 
2 grupy/ 
50 osób 

X. 

Zajęcia z języka 
angielskiego – w zakresie 

wykraczającym poza 
podstawę programową 

Miejskie Przedszkole nr 13  
w Jeleniej Górze  
ul. Karłowicza 13, 

58-506 Jelenia Góra 

76 
2 grupy (1 

gr.- 25 os.;  
1 gr. - 38 h) 

Razem: 76 godzin 
2 grupy/ 
50 osób 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Jeleniej Górze 

ul. Armii Krajowej 8, 
58-500 Jelenia Góra 

118 

2 grupy  
(1 gr. do 10 
os.; 1 gr. – 

59 h) 

Szkoła Podstawowa nr 5 
w Jeleniej Górze 
ul. Lotnictwa 1,  

58-500 Jelenia Góra 

177 

3 grupy (1 
gr. do 10 

os.; 1 gr. – 
59 h) 

Szkoła Podstawowa nr 6 
w Jeleniej Górze 
ul. Cieplicka 74, 

58-560 Jelenia Góra 

59 

1 grupa (1 
gr. do 10 

os.; 1 gr. – 
59 h) 

Szkoła Podstawowa nr 15 
w Jeleniej Górze 

ul. Kamiennogórska 9, 
58-570 Jelenia Góra 

118 

2 grupy (1 
gr. do  10 

os.; 1 gr. – 
59 h) 

XI. Zajęcia z psychologiem w 
jeleniogórskich szkołach 

Zespół Szkół Technicznych 
i Branżowych im. Stanisława 

Staszica „Handlówka” 
w Jeleniej Górze 
ul. 1 Maja 39/41, 

58-500 Jelenia Góra 

354 
6 grup (1 gr. 
do 10 os.; 1 

gr. – 59 h) 

Razem: 826 godzin 
14 grup/ 

max. 140 os 
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XII. 
Zajęcia z psychologiem dla 

uczniów jeleniogórskich 
szkół 

Zespół Szkół Elektronicznych 
w Jeleniej Górze 

ul. Grunwaldzka 64a, 
58-506 Jelenia Góra 

140 
35 osób 

(1 os. – 4 h) 

Razem: 140 godzin 35 osób 

XIII. 
Zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze z języka 

niemieckiego 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Jeleniej Górze 

ul. Armii Krajowej 8, 
58-500 Jelenia Góra 

93 

3 grupy (1 
gr. do 8 os.; 
1 gr. – 27 h, 
1 gr. – 29 h, 
1 gr. – 37 h) 

Razem: 93 godzin 
3 grupy/ 

max. 24 os. 

XIV. Zajęcia rozwijające z języka 
niemieckiego 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Jeleniej Górze 

ul. Armii Krajowej 8, 
58-500 Jelenia Góra 

48 
1 grupa (1 

gr. do 8 os.; 
1 gr. – 48h) 

Razem: 48 godzin 
1 grupa/ 

max. 8 osób 

XV. Zajęcia rozwijające 
z informatyki 

Szkoła Podstawowa nr 6 
w Jeleniej Górze 
ul. Cieplicka 74, 

58-560 Jelenia Góra 

52 
1 grupa (1 

gr. do 8 os.; 
1 gr. – 52 h) 

Razem: 52 godziny 
1 grupa/ 

max. 8 osób 
 

XVI. 
Zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze 
z matematyki 

Szkoła Podstawowa nr 13 
w Jeleniej Górze 
ul. P. Skargi 19, 

58-500 Jelenia Góra 

60 
2 grupy (1 

gr. do 8 os.; 
1 gr. – 30 h) 

Razem: 60 godzin 
2 grupy/ 
max. 16 

 os. 

XVII. Zajęcia z logopedii 

Szkoła Podstawowa nr 13 
w Jeleniej Górze 
ul. P. Skargi 19, 

58-500 Jelenia Góra 

64 
2 grupy (1 

gr. do 4 os.; 
1 gr. – 32 h) 

Razem: 64 godzin 
2 grupy/ 

max. 8 
 os.  

XVIII. Zajęcia z biofeedback 

Szkoła Podstawowa nr 8 
w Jeleniej Górze 

ul. Paderewskiego 13, 
58-506 Jelenia Góra 

472 
8 osób 

(1 os. - 59 h) 

Razem: 472 godziny 8 osób 

OGÓŁEM: 3 541 godzin 
29 grup/  

max. 395 
osób 

 
 
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
CZĘŚĆ I: Zajęcia z terapii pedagogicznej z elementami muzykoterapii 
Zajęcia będą obejmowały m. in: 

− ćwiczenia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka; 

− ćwiczenia korygujące nieprawidłowości procesów i funkcji percepcyjno - motorycznych; 

− naukę samooceny, samokorekty i samokontroli (zrozumienie własnych trudności); 

− impresje muzyczne wyzwalające energię dzieci wg zaplanowanych sekwencji ruchowych; 

− konsekwentne realizowanie przez dzieci zadań; 

− słuchanie piosenek śpiewanych przez terapeutę bądź dzieci; 

− słuchanie gry na instrumentach (terapeuty lub innych osób); 
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− słuchanie muzyki artystycznej o charakterze ilustracyjno–programowym dostosowanej do wieku  
i możliwości percepcyjnych dzieci; 

− ćwiczenia muzycznoruchowe; 

− zadania z udziałem instrumentów perkusyjnych; 

CZĘŚĆ II: Zajęcia z terapii integracji sensorycznej  

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− ćwiczenia rozwijające percepcję wrażeń: dotykowych, proprioceptywnych, przedsionkowych, 
wzrokowych, słuchowych; 

− ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy i proprioceptywny; 

− ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała; 

− ćwiczenia w celu poprawienia motoryki małej i dużej; 

− wzmacnianie bodźców dotykowych, wzrokowych, węchowych; 

− ćwiczenia umiejętności odbierania bodźców sensorycznych. 

CZĘŚĆ III: Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− naukę przyjmowania prawidłowej postawy ciała w formie ścisłej i zabawowej; 

− ćwiczenia rozciągające i zwiększające ruchomość w stawach barkowych, biodrowych kończyn dolnych; 

− ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha, grzbietu i pośladkowe; 

− naukę prawidłowego oddychania torem piersiowym i torem brzusznym; 

− ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne; 

− naukę kontroli przyjmowania prawidłowej postawy; autokorekcja; 

− ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i szyi w pozycji Klappa; 

− ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej i wzmacniające mięśnie grzbietu; 

− ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa; 

− ćwiczenia rozluźniające mięśnie stopy i zwiększające ruchomość w stawach kończyn dolnych; 

− gry i zabawy ruchowe z elementami korektywy; 

− ćwiczenia przeciwko koślawości i szpotawości kolan; 

− zwinnościowe tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń równoważnych. 

CZĘŚĆ IV: Zajęcia z treningu umiejętności społecznych 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 
- nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych.                       
- rozpoznawanie i nazywanie emocji, 
- naukę  panowania nad emocjami, 
- naukę współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, 
- naukę nawiązywania i utrzymywania przyjaźni,                           
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 
- prawidłowe komunikowanie się i współpraca w grupie. 

CZĘŚĆ V: Zajęcia z muzykoterapii 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− impresje muzyczne wyzwalające energię dzieci wg zaplanowanych sekwencji ruchowych; 

− konsekwentne realizowanie przez dzieci zadań; 

− słuchanie piosenek śpiewanych przez terapeutę bądź dzieci; 

− słuchanie gry na instrumentach (terapeuty lub innych osób); 

− słuchanie muzyki artystycznej o charakterze ilustracyjno–programowym dostosowanej do wieku  
i możliwości percepcyjnych dzieci; 

− ćwiczenia muzycznoruchowe; 

− zadania z udziałem instrumentów perkusyjnych; 

− poddanie dyscyplinie rytmicznej. 

CZĘŚĆ VI: Zajęcia z psychologiem 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− obserwację psychologiczną; 

− rozmowę terapeutyczną; 

− metody wielozmysłowego poznawania otoczenia; 

− elementy Ruchu Rozwijającego Metoda Weroniki Sherborne; 

− metody praktycznego rozwiązywania problemów zw. z sytuacjami społecznym; 
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− elementy metod wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się; 

− metody wzmocnień pozytywnych; 

− metody praktyczne (wykonywanie czynności praktycznych); 

− metody modelowania (nauka poprzez naśladowanie); 

− rozmowy z dziećmi o stereotypach i jak w krzywdzący sposób mogą działać na K i M w życiu prywatnym i 
społecznym, postacie M i K występujące w bajkach/filmach, wybory życiowe niezależne  
od płci, rozmowa o szacunku do siebie, partnerskie relacje między płciami (st.min.). 

CZĘŚĆ VII: Zajęcia z dogoterapii 

Zajęcia będą obejmowały rodzaje terapii w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci m.in.: 

− AAA (Animal Assisted Activity), która dostarczy możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych 
i terapeutycznych korzyści; 

− AAT (Animal Assisted Therapy) powodujące poprawę w fizycznym, społecznym, emocjonalnym  
i poznawczym funkcjonowaniu dziecka; 

− AAE (Animal Assisted Education) w celu poprawienia funkcji poznawczych uczniów. 

CZĘŚĆ VIII: Zajęcia z terapii taktylnej 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− stymulację zmysłu dotykowego poprzez wykorzystanie neurologicznych zasobów aktywności ruchowej 
organizmu; 

− praca ze zmysłem dotyku; 

− stymulacja receptorów znajdujących się w skórze zgodnie z ich funkcjami m.in. ze wzrostem skóry, 
strukturą mięśniową i kostną ciała; 

− powierzchowny dotyk (masaż) skóry w obrębie całego ciała (głaskanie, rozcieranie uciskanie, 
rozciąganie) 

− głęboki dotyk (masaż proprioceptywny) w obrębie mięśni i stawów (ugniatanie rozcieranie, wibracja); 

− stymulację punktów neuromotorycznych. 
 
CZĘŚĆ IX: Zajęcia taneczne 
Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− układy taneczne grupowe z elementami tańca indywidualnego; 

− elementy tańca towarzyskiego, nowoczesnego oraz ludowego; 

− zabawy taneczne; 

− ćwiczenia wymagające improwizacji ruchu do danej muzyki; 

− pokazy taneczne. 
 

CZĘŚĆ X: Zajęcia z języka angielskiego – w zakresie wykraczającym poza podstawę programową 
− kształtowanie wśród dzieci wrażliwości interkulturowej; 

− ćwiczenia mające na celu rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami; 

− deklamowanie wierszyków w języku angielskim; 

− słuchanie i śpiewanie piosenek w języku angielskim; 

− przygotowanie z dzieci krótkich scenek w języku angielskim; 

− gry i zabawy ruchowe z zastosowaniem metod TPR (Total Psychical Response). 

CZĘŚĆ XI: Zajęcia z psychologiem w jeleniogórskich szkołach 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− obserwację psychologiczną; 

− rozmowę terapeutyczną; 

− metody wielozmysłowego poznawania otoczenia; 

− elementy Ruchu Rozwijającego Metoda Weroniki Sherborne; 

− metody praktycznego rozwiązywania problemów zw. z sytuacjami społecznym; 

− elementy metod wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się; 

− metody wzmocnień pozytywnych; 

− metody praktyczne (wykonywanie czynności praktycznych); 

− metody modelowania (nauka poprzez naśladowanie); 

− rozmowy z dziećmi o stereotypach i jak w krzywdzący sposób mogą działać na K i M w życiu prywatnym i 
społecznym, postacie M i K występujące w bajkach/filmach, wybory życiowe niezależne  
do płci, rozmowa o szacunku do siebie, partnerskie relacje między płciami (st.min.). 
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CZĘŚĆ XII: Zajęcia z psychologiem dla uczniów jeleniogórskich szkół 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− obserwację psychologiczną; 

− rozmowę terapeutyczną; 

− metody wielozmysłowego poznawania otoczenia; 

− metody praktycznego rozwiązywania problemów zw. z sytuacjami społecznym; 

− elementy metod wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się; 

− metody wzmocnień pozytywnych; 

− nauka budowania pozytywnego obrazu siebie; 

− metody praktyczne (wykonywanie czynności praktycznych); 

− metody modelowania (nauka poprzez naśladowanie); 

− tworzenie okazji do przeprowadzenia sytuacji trudnych pod kątem emocjonalno – społecznym; 

− rozmowy z dziećmi o stereotypach i jak w krzywdzący sposób mogą działać na K i M w życiu prywatnym i 
społecznym, postacie M i K występujące w bajkach/filmach, wybory życiowe niezależne  
do płci, rozmowa o szacunku do siebie, partnerskie relacje między płciami (st.min.). 
 

CZĘŚĆ XIII. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego 

Zajęcia, dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci będą obejmowały m.in: 

− ćwiczenie prostych struktur gramatycznych; 

− ćwiczenia z wykorzystaniem tekstu słuchanego; 

− ćwiczenia z wykorzystaniem tekstu pisanego; 

− ćwiczenia czytania i pisania; 

− wyrównanie znajomości słownictwa produktywnego i receptywnego conajmniej na poziomie 

akceptowalnym poprzez różnorodne ćwiczenia słownikowe; 

− naukę korzystanie ze słownika dwujęzycznego; 

− zachęcanie uczniów do pracy poprzez dobór odpowiednich do wieku oraz indywidualnych potrzeb 

ćwiczeń (np. gier dydaktycznych, atrakcyjnych ćwiczeń itp.). 

CZĘŚĆ XIV.  Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego 

Zajęcia będą obejmowały m.in: 

− rozwijanie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych; 

− uzupełnienie i poszerzenie słownictwa poprzez gry i zabawy językowe; 

− ćwiczenie wszystkich sprawności językowych; 

− przygotowanie uczniów do konkursów; 

− rozwijanie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji (słowniki, repetytoria, 
leksykony, multimedia); 

− naukę rozumienia prostych wypowiedzi wypowiadanych językiem standardowym przez rodzimych 
użytkowników języka, dotyczących przede wszystkim sytuacji życia codziennego; 

− ćwiczenia związane z globalnym rozumieniem dłuższych wypowiedzi w języku niemieckim 

− naukę udzielania odpowiedzi na zadawane pytania; 

− zachęcanie uczniów do głębszego poznawania języka poprzez dobór odpowiednich do wieku oraz 

indywidualnych potrzeb ćwiczeń (np. gier dydaktycznych, atrakcyjnych ćwiczeń itp.). 

CZĘŚĆ XV. Zajęcia rozwijające z informatyki 

Zajęcia będą obejmowały m. in.: 

− naukę korzystania z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu; 

− stworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów; 

− zadania związane z próbą efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie; 

− ćwiczenia mające na celu zdobycie umiejętności doboru najlepszych narzędzi (programów) do realizacji 

zadania; 

− rozszerzenie wiedzy na temat usług internetowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi; 

− naukę wykorzystania nowoczesnych środków multimedialnych do tworzenia prezentacji tematycznych; 

− motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności 

wykorzystania komputera; 

− rozwijanie zainteresowań informatycznych. 
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CZĘŚĆ XVI. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

Zajęcia będą obejmowały m. in.: 

− ćwiczenia rozwijające sprawności rachunkowe; 

− kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie umiejętności 

opisywania przez uczniów prostych sytuacji, 

− gry, zabawy matematyczne mające na celu rozwijanie pamięci; 

− utrwalenie podstawowych działań sposobem pamięciowym (dodawanie, odejmowanie, mnożenie 
i dzielenie w zakresie 100),  

− ćwiczenia w zakresie sprawnego posługiwania się tabliczką mnożenia;  

− naukę poprzez własnoręcznie wykonane pomoce przez uczniów pod nadzorem nauczyciela; 

− zastosowanie techniki komputerowej w uzupełnianiu zaległości z matematyki; 

− stosowanie różnorodnych form oraz metod nauczania matematyki; 

− zachęcanie uczniów do pracy poprzez dobór odpowiednich do wieku oraz indywidualnych potrzeb 

ćwiczeń (np. gier dydaktycznych, atrakcyjnych ćwiczeń itp.). 

 

CZĘŚĆ XVII. Zajęcia z logopedii 

Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń obejmujących m. in.: 

− usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy); 

− kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej; 

− kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, 

odgryzanie); 

− rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi; 

− rozwijanie słuchu fonematycznego; 

− wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej; 

− rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych; 

− uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. 

 

CZĘŚĆ XVIII. Zajęcia z biofeedback 

Zajęcia będą obejmowały m. in.: 

− usprawnienie umysłu poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci itp.; 

− polepsza samopoczucie poprzez stopniowe niwelowanie zaburzeń psychosomatycznych; 

− pomoc dzieciom mającym problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową 

oraz uczniom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji; 

− dostosowanie sesji treningowych do indywidualnych potrzeb dzieci i posiadanych przez nie zaleceń. 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W czasie realizacji zajęć ze wszystkich części, tj. od I do XVIII wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi 

na dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci 

i młodzieży w zakresie: 

• tempa pracy; 

• stopniowania trudności; 

• stosowanych metod nauczania; 

• wprowadzania różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność dzieci i młodzieży. 

2. Czas trwania zajęć w zakresie poszczególnych części zamówienia: 1 godzina zajęć  jest równa 

– 45 minut. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
1) w zakresie Części I - X zamówienia – do 6 m-cy od daty zawarcia umowy   

     2) w zakresie Części XI - XVIII zamówienia – do dnia 15.06.2023 r. 
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4. Poza przeprowadzeniem zajęć Wykonawca ma obowiązek: 
1) przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy, 

harmonogram - szczegółowy plan zajęć w ujęciu godzinowym, zatwierdzony przez dyrektora Placówki 
oświatowej (realizatora projektu), uwzględniającego fakt, iż zajęcia z dziećmi objętymi wsparciem 
muszą być prowadzone regularnie;  

2) rzetelnego opracowania i realizowania programów pracy z dziećmi; 
3) uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci objętych wsparciem oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

4) dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy i sformułowania pisemnych wniosków dotyczących 
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka objętego wsparciem; 

5) zapewnienia materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego 
i skutecznego przeprowadzenia zajęć; 

6) informowania na bieżąco dyrektora przedszkola/szkoły o planowanej nieobecności (wynikającej z nie 
dających się do przewidzenia wcześniej okoliczności, niezależnej od Wykonawcy) osoby  prowadzącej 
zajęcia oraz przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu realizacji zajęć 
w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia niemożności przeprowadzenia zajęć w terminie 
wynikającym z harmonogramu;  

7) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie terminów 
przeprowadzania zajęć poprzez przekazanie zaktualizowanej wersji harmonogramu – szczegółowego 
planu zajęć w terminie co najmniej 7 dni przed datą kolejnych zajęć – w sytuacji wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających przeprowadzenie zająć zgodnie 
z ustalonym harmonogramem, z zastrzeżeniem pkt 8; 

8) aktualizacji harmonogramu realizacji wsparcia w przypadku nieobecności dziecka będącego 
uczestnikiem zajęć w ciągu 3 dni od dnia uzyskania  od dyrektora Placówki oświatowej (realizatora 
projektu),  powyższej informacji;  

9) przeprowadzenia diagnozy wstępnej (w ciągu 2 tygodni od dnia rozpoczęcia pracy z dziećmi)  
i końcowej (w ciągu ostatnich 2 tygodni cyklu zajęć) dzieci objętych wsparciem oraz przedstawienia 
raportu z przeprowadzonej diagnozy w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od rozpoczęcia  pracy 
z dziećmi w ramach projektu (w przypadku diagnozy wstępnej) i 2 tygodni po zakończeniu 
przewidzianego cyklu zajęć (w przypadku diagnozy badającej skuteczność udzielonego wsparcia); 

10) rzetelnego i systematycznego prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z prowadzeniem 
zajęć w ramach projektu, w tym m.in.: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych i list obecności oraz 
innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu przy 
wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, potwierdzonych przez dyrektora Placówki 
oświatowej (realizatora projektu) objętego wsparciem; 

11) zapewnienia stałego kontaktu z dyrektorem Placówki oświatowej (realizator projektu) 
i przedstawicielem Zamawiającego; 

12) przestrzegania obowiązujących w Placówkach oświatowych objętych niniejszym przedmiotem 
zamówienia procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid-19;  

13) każdorazowego wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia z dziećmi/uczniami oświadczenia 
 Covid-19, dotyczącego m.in. kontaktów z osobami chorymi, stanu zdrowia osoby prowadzącej zajęcia 
oraz wyrażenia zgody na wykonanie przez personel Placówki oświatowej pomiaru temperatury ciała 
osoby prowadzącej zajęcia (w przypadku zaistnienia takiego wymogu); 

14) zapewnienia 15–minutowych odstępów czasowych pomiędzy indywidualnymi zajęciami  
z dziećmi prowadzonymi w tym samym dniu, w tym samym przedszkolu/szkole, w celu przewietrzenia 
pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przeprowadzenia dezynfekcji wykorzystywanych 
do prowadzenia zajęć materiałów i pomocy dydaktycznych (w przypadku zaistnienia takiego wymogu). 
Środki do dezynfekcji zapewnia Wykonawca we własnym z zakresie. Wykonawca do dezynfekcji 
materiałów i pomocy dydaktycznych musi stosować środki nietoksyczne,  bezpieczne  dla dzieci,  
zaakceptowane przez dyrektorów poszczególnych Placówek oświatowych, przy czym przy 
uzgadnianiu harmonogramu prowadzenia zajęć, dyrektorzy Placówek oświatowych poinformują 
Wykonawcę o rodzaju stosowanych w Placówce  środków dezynfekujących; 

15) stosowania zasady równości szans w projekcie; 
16) stosowania w dokumentacji zajęć wytycznych programowych  RPO WD 2014 - 2020, w tym 

właściwych oznaczeń i logotypów Projektu, otrzymanych od przedstawiciela Zamawiającego – osoby 
odpowiedzialnej za realizację projektu, w ramach którego realizowana będzie usługa. 
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5. Wytyczne projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego są dostępne są pod linkiem: 
http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/10/Angażowanie-personelu-w-projektach-
edukacyjnych-EFS.pdf 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1) Podane w ofercie jednostkowe ceny ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem od towarów i usług 

VAT) za 1 godzinę zajęć (45 min.) muszą być wyrażone w PLN i podane z dokładnością do dwóch 
(2) miejsc po przecinku. 
 
UWAGA! W przypadku osób fizycznych od ceny ryczałtowej, zostaną potrącone składki 
emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe oraz na fundusz pracy płacone przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 

2) Usługa zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 
lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.). 

3) Jednostkowa cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać cały zakres zamówienia opisany  
w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

4) Wartością wykonania całej usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będzie iloczyn stawki 
godzinowej za godzinę zajęć (45 min.) i ilości godzin przewidzianych do realizacji w danej części.  

7. Zamówienie zostało podzielone na osiemnaście (18) części, w związku z czym Wykonawca może 
złożyć ofertę na dowolną ilość części pod warunkiem, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby 
przeprowadzającej zajęcia dydaktyczne, 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 276 godzin miesięcznie. 

8. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazuje czynności, których dotyczy 
obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę. 

 
 

 
 
 
 


