Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i 9.1.2
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla 4 dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym też zagrożonych ryzykiem dysleksji,
prowadzone indywidualnie w jednej grupie przez jednego nauczyciela w następującej ilości
godzin:
1. Rok szk. 2012/2013 – I i II semestr: od 01.09.2012r. – 30.06.2013r. – 34 godziny
lekcyjne;
Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:
1. Posiadane kwalifikacje nauczyciela – edukacja wczesnoszkolna lub kształcenie
zintegrowane,
2. Mobilność, kreatywność i dyspozycyjność nauczyciela, umożliwiające organizację
zajęć w terminie dostosowanym do potrzeb uczniów i organizacji szkoły,
Termin złożenia oferty: do 30.08.2012r.
Miejsce: kancelaria Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
Ul. Kłodzka 8
Tel. 074/8 121 006
Zostanie dokonany wybór jednego oferenta.
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Towarzystwa Miłośników Gorzanowa
Robert Duma

www.efs.dolnyslask.pl

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i 9.1.2
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty zajęć dodatkowych dla 15 dzieci
rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, prowadzone w dwóch grupach,
przez jednego nauczyciela w następującej ilości godzin:
1. Rok szk. 2012/2013 – I i II semestr: od 01.09.2012r. – 30.06.2013r. – 34 godz./grupę;
2. W tematyce godzin należy uwzględnić prowadzenie zajęć w terenie oraz obserwacje
warsztatowe.
Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:
1. Posiadane kwalifikacje nauczyciela – edukacja wczesnoszkolna lub kształcenie
zintegrowane, wychowanie przedszkolne,
2. Mobilność, kreatywność i dyspozycyjność nauczyciela, umożliwiające organizację
zajęć w terminie dostosowanym do potrzeb uczniów i organizacji szkoły,
Termin złożenia oferty: do 30.08.2012r.
Miejsce: kancelaria Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
Ul. Kłodzka 8
Tel. 074/8 121 006
Zostanie dokonany wybór jednego oferenta.
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Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i 9.1.2
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty zajęć dodatkowe dla 8 dzieci
rozwijające zainteresowania artystyczno-teatralne, prowadzone w jednej grupie przez jednego
nauczyciela w następującej ilości godzin:
1. Rok szk. 2012/2013 – I i II semestr: od 01.09.2012r. – 30.06.2013r. – 34 godziny
lekcyjne;
Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:
1. Posiadane kwalifikacje nauczyciela – edukacja wczesnoszkolna lub kształcenie
zintegrowane, wychowanie przedszkolne,
2. Mobilność, kreatywność i dyspozycyjność nauczyciela, umożliwiające organizację
zajęć w terminie dostosowanym do potrzeb uczniów i organizacji szkoły, w tym
organizację zajęć czasie popołudniowym
Termin złożenia oferty: do 30.08.2012r.
Miejsce: kancelaria Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
Ul. Kłodzka 8
Tel. 074/8 121 006
Zostanie dokonany wybór jednego oferenta.
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Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i 9.1.2
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty zajęć dodatkowych korekcyjnych dla 14
dzieci z wadami postawy, prowadzone w dwóch grupach, przez jednego nauczyciela
w następującej ilości godzin:
1. Rok szk. 2012/2013 – I i II semestr: od 01.09.2012r. – 30.06.2013r. – 32 godz./grupę;
Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:
1. Posiadane kwalifikacje nauczyciela – wychowanie fizyczne z odnową biologiczną;
2. Mobilność, kreatywność i dyspozycyjność nauczyciela, umożliwiające organizację
zajęć w terminie dostosowanym do potrzeb uczniów i organizacji szkoły, w tym
organizację zajęć w czasie popołudniowym
Termin złożenia oferty: do 30.08.2012r.
Miejsce: kancelaria Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
Ul. Kłodzka 8
Tel. 074/8 121 006
Zostanie dokonany wybór jednego oferenta.
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