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Jastrząb' dnia 09.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na stanowisko pełlagoga do Samorądowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich.
W zwiąku z realizacją projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' w ramach Regionalnego Programu
operacyjnegoWojewództwaMazowieckiegonalata2014-?020osipriorletowejX,,Edukacjadlarozwoju
regionu", Działania l0.1 ,J<ształcenie i rozwój dzieci i młodzieży'', Poddziałania 10.l.4 ,,Edukacja
przedszkolna'' wspóffinansowanego ze środków Europejskiego Iunduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiaiacego:

Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
26-502 1astrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2. Przedmiot naboru:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań pedagogicmych z dziećmi oraz rodzicami
w Samorządowym Przedszkolu Inte$acyjnym w Gąsawach Plebańskich od l9.09.20l6 r. do 30.06.20l7 r.
w ramach projektu pn. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecmego

Cel zajęć: wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami emocji i zachowania, poznanie zachowań w celu
wspomagania rodzin i nauczycieli, realizowanie tematów takich jak: przełamyrłanie stereotypów płci,
nawiązyrvanie partnerskich relacji z koleżankami i kolegami, budowanie poczucia własnej wartości, uczucie
umiejętności wyrażarria emocji niwelowanie zachowań niepoĄdanych,
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Do zakresu obowiązkÓw pedagoga Ędzie nalezało:

1 . Opieka pedagogiczna nad dzieckiem.
2. Współpraca z rodzicami - opiekunanri prawnymi.
3. Obserwacia pedagogiczna i jej dokumentowanie.
4. ZaaflgłŻowanie w działania mające na celu rorwięywanie bieĄcych problemów wychowawczych

i edukacyjnych dzieci.
Monitorowanie zachowania oraz postępów dzieci.
Współpraca z personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia
zaplanowarrych celów projelr1u.

7. oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z wyĘcznymi dotyczącymi oznaczenia projektów
w ramach RPO WM 2014-2020.

8. Niezwłoczne informowarrie o kźdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie
z harmonogramem.

9. W przypadku niemoŹliwości realizowania przez Wykonawcę pfzedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym). Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbyym zajęciom w innym terminie.

10. Wykonywanie bieĄcych Zrdań zlecanych przez Dyrektora placówki.

5.
6.
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4. Wymagania w stosunku do Wvkonawcy:

l. Obywatelstwo polskie ,

2. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej
prowadzonym zajęciom, oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
lub ukończone studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe
w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogicme'

3. Minimurn l rok doświadczenia w zawodzie.

5. Wymagane dokumenfi:

l. List motywacyjny;
2. Curriculum vitae;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wyksxałcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem

przez kandydata lLlb urzędovt o:

4. oświadczenie o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczenie się przeciwko kandydatowi
postępowania kamego.

6. Wvmiar czasu pracv: 16 godz. w czasie trwania projektu.

7. Termin realizacii: od 19.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

8. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.
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Wymagane dokumenty nalęży złożyĆ w:

Urzędzie Grniny Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości' 26-502 Jastrąb tel. 48 ó28 48-60
Do l6.09.20l ó r. do godzin1" l2.00'

10. Termin otwarcia ofert: 16.09.2016 roku, godzina 12.30.

l 1. Sposób przvgotowania oferty:

ofelent powinien pŹygotować ofertę na iormularzu załączonym do niniejszego zap;Ąania ot'ertowego -

załącmik nr l. wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr ? i 3.

Formularz ofertowy należy dostarczyć wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie
z następującym opisem:..Oferta na stanowisko pedagoga do Samorządowego Przedszkola lntegracyjnego
w Gąsawach Plebanskich w ramach projektu pt. ,.Przedszkole Balniowa Kraina'' współfinansowanego Ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. osoba upowaŹniona do kontaktu z w}'konawcami:

Agnieszka Dąbrowska -' Tel. 48 628 - 48 - 73

l3. Krvteria wYboru ofeń; najniższa cena.

Z wybraną osobą Zamawiający skontaktrrje się telefonicznie.
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