Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, naukowych i rozwijających zainteresowania
uwzględniających zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, promocję zdrowego stylu życia dla uczniów, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z siedzibą na terenie miasta Jeleniej Góry.
Kwalifikacje:
•
nauczyciel/instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne,
Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zobowiązany będzie do:
•
•
•
•

przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogramem,
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,
zapewnienia co najmniej 12 uczestników w jednej grupie zajęciowej,
przedstawienia propozycji bazy w odniesieniu do proponowanych zajęć.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela, a dla osób niebędących
nauczycielami, a zgodą Kuratora Oświaty, nie więcej niż stawka nauczyciela dyplomowanego.
Informacje dodatkowe:
•
Oferowane zajęcia sportowe nie mogą być prowadzone w ramach klubu sportowego,
•
Zajęcia powinny odbywać się nie mniej niż 2 godziny lekcyjne(1,5 h) i nie więcej niż 2
razy w tygodniu dla jednej grupy.
Termin realizacji zadania: od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024.
Oferty należy składać w Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze w terminie
do 31 maja 2022 osobiście lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zpp-cwu.pl
Informacje tel. 75 64-24-460
Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane.

1.
2.
3.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:
Wnioskodawca (imię, nazwisko adres i telefon)
Rodzaj zajęć
Roczny plan pracy zawierający:
Opis projektu z uwzględnieniem zajęć z elementami profilaktyki ( pełny opis zajęć z podaniem szczegółowej
tematyki zajęć profilaktycznych)
Harmonogram i miejsce realizacji projektu (ilość grup, ilość godzin tygodniowo, miejsce realizacji):
Cele operacyjne, wymierne efekty:
Planowana liczba uczestników:
Kto będzie uczestnikiem (wiek, klasa, szkoła, miejscowość zamieszkania)

Załączniki do oferty:
1. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem
(w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w ZPP-CWU po raz pierwszy)
2. Oświadczenie nauczyciela/instruktora, iż prowadzone przez niego zajęcia nie są prowadzone w ramach klubu
sportowego.
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