Zespół Szkół Handlowych
ul. Kościuszki 18/20, 81-704 Sopot, tel. 58 551 11 92, fax. 58 550 73 89, www.zshsopot.pl, e-mail: zsh@sopot.pl

W związku z informacją Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.09.2015r.
umieszczoną na stronie internetowej http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Dofinansowanie
projektów w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”.pdf
o otrzymaniu dofinansowania Wojewody Pomorskiego na projekt „ Należy siebie poznać, aby
się polubić”, Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych ogłasza

Zapytanie ofertowe nr 01 / ZSH- Bezpieczna +/2015
(nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
na świadczenie usług szkoleniowych wg następujących zadań:

1. Komunikacja rówieśnicza: 2 spotkania warsztatowe 2 godz. dla 6 grup uczniów 20
osobowych.
2. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów: 3 spotkania warsztatowe 2 godz. –dla 6 grup
uczniów 20 osobowych.
3. Przeciwdziałanie dyskryminacja i agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami
i uprzedzeniami: 2 spotkania 2 godz. dla 8 grup uczniów 20 osobowych.
4. Jak rozładowywać złe emocje?: 2 spotkania warsztatowe 2 godz. na temat dla 6 grup
uczniów 20 osobowych.
5. Właściwa komunikacji w relacji „nauczyciel-uczeń: 2 spotkania .warsztatowe 2 godz.
dla 1 grupy nauczycieli 20 osobowej.
6. Jak rozwiązywać konflikty w relacjach z uczniami: 2 spotkania warsztatowe 2 godz.
dla 2 grupy nauczycieli 20 osobowej.
Projekt będzie realizowany od 15.10.2015 do 22 grudnia 2015r. w salach Zespołu Szkół
Handlowych

Projekt Gminy Miasta Sopotu „Należy siebie poznać, aby się polubić” w ramach rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" i współfinansowanego przez
Wojewodę Pomorskiego
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Wymagania niezbędne, które muszą spełniać oferenci:
a) Wykształcenie wyższe II stopnia.
b) Minimum 10-letni staż pracy w placówce oświatowej.
c) Minimum 4 lata doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi jako coach, doradca
lub edukator.
d) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:
a) Oferta wraz z ceną za godzinę szkolenia brutto.
b) Kserokopie dyplomów poświadczający wykształcenie.
c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo.

Prosimy o składanie ofert do dnia 16.11.2015.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych
Małgorzata Wickland-Burska
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