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ZAPYTANIE OFERTOWE
na organizację i przeprowadzenie
ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla uczniów Gimnazjum, LO z terenu Gminy Ruciane – Nida.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
są częścią projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych

ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY
Liczba zajęć w
poszczególnych szkołach

Liczba grup / liczba
uczniów w grupie

Zespół Szkół
Samorządowych Publiczne
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
w Rucianem-Nidzie
Okres prowadzenia zajęć
Opis
planowanych zajęć

Wymagania

Planowana liczba
zajęć w tygodniu

Łączna liczba
planowanych
zajęć

2 gr./10 ucz.

2 gr. x 2 h = 4 h

120 h

2 gr./10 ucz.

2 gr. x 2 h = 4 h

120 h

Wrzesień 2009 – Czerwiec 2010
Uczniowie „słabi”, wymagający dodatkowych zajęć/ćwiczeń
edukacyjnych, u których występują trudności w opanowaniu
programu szkolnego. Wsparcie tej grupy zmniejszy liczbę
uczniów mających zaległości, nie uzyskujących promocji do
kl. następnej, mających bardzo niskie wyniki w egzaminach.
•

Nauczyciel zajęć z j. angielskiego, wymagane ukończone
studia wyŜsze w zakresie nauczania j.angielskiego lub studia

1

•
•
•
•
Termin i forma składania
ofert

podyplomowe
ZaangaŜowanie i odpowiedzialność
Chęć do twórczej pracy z uczniami
Pomysłowość w umiejętnej organizacji zajęć
Umiejętność nawiązywania kontaktu

Oferty proszę składać osobiście do dnia 14.09.2009 r. (do
godz. 15.00):
w Szkole Podstawowej w Ukcie;
lub
w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Rucianem-Nidzie pok. Nr 20.
Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis
planowanych zajęć (program), doświadczenie zawodowe,
kopie
dokumentów
potwierdzających
wykształcenie,
oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Osoba do kontaktu

Z nauczycielem zostanie zawarta Umowa zlecenia.
Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie
(Kierownik projektu).
(Tel. 087 425-72-90)
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