
 
 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy projektu: Nr  POKL.09.01.02-24-130/13 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole 

Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” ogłasza rekrutację do projektu „Od nauki do 

pracy” 

TERMIN REKRUTACJI – termin nadsyłania zgłoszeń  od 13.09.2013 r. do 27.09.2013 r. 

 Wszystkie  zgłoszenia nadesłane w wyznaczonym terminie, będą podlegały rozpatrzeniu. 

 Projekt  „Od nauki do pracy” jest skierowany do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej Nr 23 Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie. 

Podczas realizacji projektu będą realizowane następujące warsztaty 

1. Specjalistyczne warsztaty ekologiczne ilość godzin 93 

2. Specjalistyczne warsztaty komunikacyjne z wykorzystaniem komputera i innych multimediów ilość godzin 84 

3. Specjalistyczne warsztaty gospodarstwa domowego ilość godzin 168 

4. Specjalistyczne warsztaty wszechstronnej aktywności poprzez wychowanie  przez sztukę ilość godzin 126 

5. Specjalistyczne warsztaty stymulujące i rozwijające sprawność fizyczną ilość godzin 135 

6. Specjalistyczne warsztaty pedagogiczno – psychologiczne ilość godzin 84 

7. Specjalistyczne zajęcia prowadzone metodą Warnkego ilość godzin 168 

Stowarzyszenie poszukuje  osoby na stanowisko – „ opracowywanie  i zbieranie materiałów do podręcznika”. Osoby te 

powinny podczas realizacji całego projektu na bieżąco zbierać materiały , które zostaną umieszczone w ilustrowanej 

książce promującej działalność uczniów zaangażowanych w realizację zadań projektu. Materiały umieszczone w książce 

dotyczyć będą wszystkich specjalistycznych warsztatów podejmowanych w projekcie. Osoby odpowiedzialne za realizację 

tego zadania stworzą galerię zdjęć warsztatowych. Podczas spotkania podsumowującego realizację projektu dla 

uczestników projektu  ich rodzin i zaproszonych gości zaprezentują efekty działań projektowych: galeria zdjęć, 

prezentacja multimedialna. 

 Aby podjąć współpracę  w projekcie należy przesłać CV na adres Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z 

Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie   „RAZEM” 43-200 Pszczyna 

 ul. Zamenhofa 5, oraz ofertę cenową. 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia 

Zał. Nr 1 Karta oceny kandydata 

Zał. Nr 2 Protokół 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 


