
Człowiek – najlepsza inwestycja

OGŁOSZENIE

Powiat Rybnicki poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

• Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Czerwionce-
Leszczynach (liceum ogólnokształcące)  z biologii  (dla ucznia zdolnego)  – 1 osoba;

w projekcie  „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” realizowanego w
Priorytecie IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz  zmniejszanie  różnic  w jakości  usług  edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: grudzień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Rybniku, ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik za pośrednictwem faxu: 324228658 lub mailem: rfz@starostwo.rybnik.pl 

Oferty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik (Kancelaria pokój 118)  do dnia 03.12.2014 r. do godziny 9.00 w zamkniętej
kopercie  z  dopiskiem  „Oferta  na  zajęcia  pozalekcyjne  w  ramach  projektu  „Efektywne
wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” 

Oferta, która zostanie złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia i zostanie niezwłocznie
zwrócona nadawcy.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
“Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”
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SZCZEGÓŁY OFERTY:

Do zadań zleceniobiorcy należeć będzie m. in: 
*nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z biologii dla ucznia zdolnego: 
◦  opracowanie  programu  prowadzonych  zajęć  dla  uczestników  projektu  w  wymiarze  64
godzin lekcyjnych; 

◦ wybrane zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz
wspomagających logiczne myślenie; 

◦  przekazanie  uczestnikom  projektu  wiedzy  z  zakresu  biologii  zgodnie  z  opracowanym
programem zajęć; 

◦ przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy uczestników – 5 osób, łącznie 64 godziny lekcyjne dla
grupy; 

◦ przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, na zakończenie realizowanych zajęć oraz po zakończeniu pierwszego semestru) oraz
przygotowanie 1 prezentacji multimedialnej i 1 planszy tematycznej z uczestnikami projektu; 

◦  bieżąca  sprawozdawczość  z  zakresu  prowadzonych  zajęć  –  przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań, 

◦ przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu prowadzenia zajęć  

Warunki udziału w postępowaniu: 
▪ wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

▪ posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej na poziomie nauczyciela mianowanego

▪ opracowanie i przedłożenie wraz z ofertą cenową programu prowadzonych zajęć 

▪ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej 

Niezbędne dokumenty: 
1. oferta zleceniobiorcy (wzór do pobrania) 
2. CV 

Kryteria oceny: 
-  cena – 100%. 

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie 
Termin realizacji umowy: GRUDZIEŃ 2014 r. – CZERWIEC 2015 r.  
Zamawiający informuje, iż potrąci z kwoty brutto oferenta należne składki i podatki w tym
również, jeżeli występują, pochodne Zamawiającego. 
Oferty wykonawców nie spełniających warunków zostaną odrzucone.
Warunkiem  podpisania  umowy  będzie  przedstawienie  harmonogramu  realizacji  zajęć,
programu zajęć, testu kompetencji wraz z kluczem odpowiedzi (3 sztuki). 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
“Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”
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FORMULARZ OFERTOWY

Rybnik, dnia……………….
Imię i nazwisko:…..................................................... 
adres:.................…..................................................... 
…................................................................................ 
telefon:….................................................................... 
e:mail........................................…..............................

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

W odpowiedzi na komunikat zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Rybniku  przedstawiam swoją osobę na stanowisko: 
- nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z biologii dla ucznia zdolnego;  

w  ramach  realizowanego  projektu  „Efektywne  wykształcenie  –  satysfakcjonujące
zatrudnienie”  realizowanego  w  Priorytecie  IX,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych   uczniów  z  grup  o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto: 
- oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z warunkami udziału w postępowaniu; 

- oświadczam, iż spełniam wymagane warunki udziału w postępowaniu; 

- oświadczam, iż posiadam wymagane kwalifikacje; 

- przedstawiam swoją ofertę, która wynosi: 

◦  nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z biologii: …...........................zł brutto za 1
godzinę przeprowadzonych zajęć, tj..............................zł brutto dla całości okresu umowy (64
godziny lekcyjne); 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
“Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”
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Do niniejsze oferty dołączam: 
◦ CV 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

….......................................................... 
(podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wynikającego z zatrudnienia w ramach projektu pn: „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące

zatrudnienie” realizowanego w Priorytecie IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

….......................................................... 
(podpis) 

* niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
“Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”


