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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

SP5.27.26.2021 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkół współpracujących z Modelową Szkołą Ćwiczeń  

w Szczecinku w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku”  

nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu 

„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20, który jest 

realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 

Wysoka jakość systemu oświaty. 

2. Przedmiotem zamówienia jest praca merytoryczna polegająca na przeprowadzeniu  

i stworzeniu 7 diagnoz potrzeb szkoleniowych dla 7 szkół współpracujących  

z Modelową Szkołą Ćwiczeń w Szczecinku w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje 

w IV segmentach edukacyjnych:  

- informatyka (kompetencje cyfrowe nauczycieli), 

- matematyka, 

- nauki przyrodnicze, 

- języki obce (język angielski, język niemiecki). 

3. Placówki oświatowe podlegające diagnozie: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku,  

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku, 

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku, 

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku, 

- Szkoła Podstawowa w Parsęcku, 

- Szkoła Podstawowa w Turowie, 

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie. 

4. Celem przeprowadzanej diagnozy jest precyzyjne oszacowanie realnego zapotrzebowania 

potrzeb szkoleniowych kadry nauczycielskiej biorącej udział w projekcie i podniesienie jej 

kwalifikacji zawodowych.   

5. Diagnoza powinna uwzględniać wspierany merytorycznie przez kadrę pedagogiczną oraz 

dyrekcję poszczególnych placówek oświatowych kompleksowy model szkoleń 

przedmiotowych, kursów metodycznych, konferencji  z zakresu szeroko rozumianego 

doskonalenia nauczycieli oraz metodyki nauczania, z których korzystać będą nauczyciele 

szkół objętych wsparciem projektowym.  

6. Termin realizacji zamówienia: 21.10.2021 r.  

7. Realizacja zamówienia będzie odebrana protokołem, który będzie stanowił podstawę do 

wystawienia faktury VAT/rachunku. 
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II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zastosowanie metodologii gwarantującej właściwe zbadanie realnych potrzeb 

szkoleniowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie. 

2. Merytoryczne opracowanie narzędzi niezbędnych do oszacowania potrzeb szkoleniowych 

uczestniczących w projekcie szkół współpracujących.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji opracowane 

narzędzia pracy oraz ustalić z Zamawiającym harmonogram pracy w poszczególnych 

placówkach.  

4. Wykonawca gwarantuje, że osoba/osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, 

posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę umożliwiającą profesjonalną realizację 

diagnozy. 

5. Stosowanie zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Przekazanie Zamawiającemu – jeśli zaistnieje taka potrzeba – kompletu ankiet 

sondażowych lub innych dokumentów, na podstawie których sporządzono kompleksową 

diagnozę potrzeb szkoleniowych szkół współpracujących. 

7. Przekazywania na bieżąco informacji do koordynatora projektu o jakichkolwiek 

trudnościach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Przestrzeganie w ramach realizacji umowy zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji. 

9. Zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy  

w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich 

instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli. 
 


