Załącznik nr 1 do siwz
Opis przedmiotu zamówienia – świadczenie usługi koordynacji merytorycznej Pracowni Indywidualnej Pracy
Uczniów

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających koordynację prac Pracowni Indywidualnej Pracy
Uczniów, w tym:
1.

Współpraca przy opracowaniu zestawów pomocy naukowych (podręczniki, zbiory zadań, słowniki, itp.)
niezbędnych do pracy pracowni.

2.

Opracowanie szczegółowych wytycznych pracy i regulaminu pracowni na bazie dokumentów szkolnych,
wytycznych Partnera oraz współpracy z Międzynarodowym Zespołem ds. podnoszenia jakości pracy uczniów
mających trudności w nauce.

3.

Organizacja bieżącej pracy pracowni, w tym odpowiedzialność za sprawną i efektywną organizację zajęć
w Pracowni. Wykonawca będzie zobowiązany do składania minimum raz w tygodniu szczegółowych sprawozdań
ustnych w przedmiotowym zakresie Dyrektorowi szkoły bądź osobie przez niego upoważnionej. Sprawozdania
obejmować będą szczegółowe informacje związane z realizacją projektu. Dyrektor szkoły ma prawo każdorazowo
zażądać sporządzenia w/w sprawozdania również w formie pisemnej.

4.

Odpowiedzialność za wysoką jakość merytoryczną dokumentacji dydaktycznej oraz prowadzonych zajęć
w Pracowni.

5.

Dbałość o odpowiednią frekwencję uczniów i uczennic w Pracowni.

6.

Współpraca z Międzynarodowym Zespołem ds. Podnoszenia Jakości Pracy z uczniami mającymi trudności w nauce
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia założeń pracowni, m.in. poprzez udział w spotkaniach
Międzynarodowego Zespołu ds. Podnoszenia Jakości Pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

7.

Współpraca z kierownikiem projektu, specjalistą ds. administracyjnych i Dyrektorem w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji zadania.

Wstępne założenia Pracowni Indywidualnej Pracy Uczniów (koncepcja może ulec modyfikacji po zapoznaniu się
dokładnym ze specyfiką rozwiązania „Szkoły całodziennej” u Partnera)
Planuje się, że system oparty na „szkole całodziennej” będzie funkcjonował w III LO 4 dni/tydzień, 4h dziennie po
zakończeniu lekcji (przeciętnie w godzinach: 12.00-16.00). Jednocześnie w Pracowni będzie przebywać -2 nauczycieli.
Grupą testową będzie minimum 30 uczniów i uczennic, którzy będą uczęszczać do „Pracowni Indywidualnej Pracy
Uczniów” min. 2 razy w tygodniu.
W ramach „Pracowni Indywidualnej Pracy Uczniów” planuje się realizację zindywidualizowanych zajęć z:
- bloku nauk ścisłych (które będą prowadzone przez nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki),
- humanistycznych (które będą prowadzone przez nauczycieli języka polskiego, historii),
- językowych (które będą prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego). Przygotowane
zostaną programy zajęć dodatkowych z nauk ścisłych, humanistycznych i języków obcych oparte

o zindywidualizowane metody pracy z uczniem, kładące nacisk na rozwój kreatywności, motywacji i efektywnej
nauki.
W zależności od potrzeb

mogą być wdrażane zindywidualizowane zajęcia z innych przedmiotów, jak również

warsztaty np. skutecznego uczenia się realizowane prze nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w tym zakresie.

Wykonawca w ramach realizacji zadań wymienionych powyżej zobowiązany jest zapewnić osobę odpowiedzialną za
wykonanie usługi poprzez wyznaczenie Koordynatora merytorycznego pracowni indywidualnej pracy uczniów
spełniającą następujące minimalne wymagania:
- posiadającą wykształcenie wyższe,
- posiadająca min. 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu,
- posiadająca min. 2 – letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,
- mającą min. 2 – letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą
- nie karana;
- posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą w pełni z praw publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi w wymiarze minimum 90h/kwartał (średnio 30h miesięcznie),
przy czym co najmniej 6 godzin w tygodniu w siedzibie Zamawiającego - Biurze Projektu lub Pracowni (w rozpiętości
7.00 – 20.00, dni powszednie oraz weekendy), przy czym w/w 90h nie obejmuje pracy związanej z opracowywaniem
dokumentacji projektowej, opisów przedmiotów zamówienia, regulaminów itp. Dodatkowo Zamawiający zastrzega, iż
Wykonawca zobowiązany jest realizacji wskazanych godzin minimum trzy dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego.
Harmonogram pracy dostosowany będzie do harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Dopuszcza się wykonywanie
zadań poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający na skutek zaistniałych okoliczności może zażądać realizacji
zamówienia w całości w siedzibie Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek realizować zamówienie zgodnie z wolą
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów delegacji związanych
ze świadczeniem usługi.
Zamawiający zapewni Wykonawcy wydzielone pomieszczenie jako Biuro Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia wyposażenia w podstawowy sprzęt biurowy (komputer, drukarkę), podstawowe materiały biurowe do
druku i korespondencji.

Okres realizacji: grudzień 2013 r. – 30 czerwiec 2015 r.

Wykonawca, który spełnia definicję personelu w NSRO zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i
przedkładania go wraz z fakturą/rachunkiem. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności
wydatków z dnia 15.12.2011r., wykonawca spełniający definicję personelu w NSRO powinien złożyć "oświadczenie o
zaangażowaniu do projektów w ramach NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez wytyczne POKL,
dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź złożenia oświadczeń niezgodnych z

prawdą, Wykonawca taki zapłaci karę umowną w wysokości wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego
Wykonawcy za dany okres za usługę, której przekroczenia warunku dotyczy.
Wykonawca zobowiązany jest do gwarantowania jakości świadczonych usług. W ramach gwarancji świadczonej usługi
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności w zakresie rękojmi, która obowiązuje strony do chwili rozliczenia
przedmiotowego projektu przez instytucję zarządzającą.
Wykonawca udzieli gwarancji na świadczoną usługę przez okres 10 lat licząc od dnia rozliczenia przedmiotowego
projektu przez instytucję zarządzającą. Wykonawca udziela gwarancję na:
- zgodność świadczonej usługi z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wytycznymi;
- kompletność z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

