
 
Poznań, 04.01.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

Wybór Nauczycieli geografii do pełnienia funkcji Opiekuna podczas 

Śródrocznej Praktyki dydaktycznej – geografia i przyroda w szkole 

podstawowej 

 

Jednostka, w której prowadzony jest 

projekt: 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Nazwa projektu: "Nowoczesny program kształcenia przygotowujący 

studentów geografii do roli nauczyciela XXI wieku" 

Kierownik projektu prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska 

Numer umowy projektu nr POWR.03.01.00-00-KN36/18 

 

1. Zamawiający 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ul. Wieniawskiego 161-712 Poznań 

NIP 777-00-06-350 

Regon 000001293 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4, pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych (dla zamówień 

o wartości poniżej 30000 euro) oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest podjęcie pełnienia funkcji Opiekuna podczas Śródrocznych Praktyk 

dydaktycznych – geografia i przyroda w szkole podstawowej dla 16 studentów II roku studiów 

I stopnia (Licencjat), na kierunku geografia, uczestniczących w Module Edukacyjnym, 

przygotowującym do zawodu nauczyciela geografii i przyrody.   

Praktyki śródroczne odbywają się podczas roku akademickiego w szkołach podstawowych przy 

udziale nauczyciela akademickiego, nauczyciela geografii i przyrody (opiekuna praktyki) oraz 



 
grupy studentów. Stanowią ważną część procesu dydaktycznego i równorzędnie z innymi 

zajęciami objętymi programem studiów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.  

2. Zapytanie dotyczy wyboru nauczycieli geografii pracujących w szkołach podstawowych na terenie 

aglomeracji poznańskiej, do których studenci zostaną skierowani przez Zamawiającego. 

3. Usługa musi być wykonana od 1 lutego do 30 maja 2021 roku. 

4. Podstawą praktyki jest obserwacja bezpośrednia właściwego, zgodnego z zasadami 

dydaktycznymi, przebiegu lekcji geografii i przyrody, oraz konsultacje w zakresie przygotowania 

lekcji (tworzenia scenariusza lekcyjnego) i sposobu oceniania pracy ucznia.  

5. Zadaniem nauczyciela będzie umożliwienie studentom zrealizowania następujących celów 

praktyki śródrocznej: 

1) poznanie specyfiki funkcjonowania szkoły podstawowej, 

2) zapoznanie studenta z organizacją pracy szkoły (dokumenty, plan zajęć, organizacja dyżurów 

międzylekcyjnych, systemy oceniania, szkolenia), 

3) możliwość uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym na lekcjach geografii 

i przyrody prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli,  

4) poznanie całokształtu pracy nauczyciela,  

5) obserwacja warsztatu pracy nauczyciela (program nauczania, dziennik lekcyjny, stosowane 

metody i formy kształcenia, pracownia przedmiotowa), 

6) obserwowanie lekcji w odniesieniu do realizacji założonych celów dydaktycznych i metod 

kształcenia,  

7) przygotowywanie materiałów dydaktycznych stanowiących pomoc w kształceniu, 

8) autorefleksja na temat poziomu gotowości, przygotowania i predyspozycji studenta do roli 

nauczyciela geografii i przyrody. 

6. W bieżącym roku akademickim 2020/2021 z uwagi na stan epidemiczny związany z COVID-

19, 5 grudnia 2020 r. wprowadzono nowelizację do obowiązujących rozporządzeń 

(a. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450 oraz 

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 1389), poprzez dodanie przepisu epizodycznego 

umożliwiającego realizację praktyk zawodowych także w formie zdalnej 

(https://www.gov.pl/web/nauka/nauczycielskie-praktyki-zawodowe-w-czasie-epidemii--zmiana-

standardu-ksztalcenia-nauczycieli).  

Przyjmuje się więc możliwy udział studenta w obserwacji lekcji geografii i przyrody 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zatem praktyki w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku 

akademickim 2020/2021 będą mogły być realizowane przez (poniżej wybrane zapisy nowelizacji, 

adekwatne do śródrocznej praktyki dydaktycznej):  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001389


 

a) obserwowanie przez studentów lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość prowadzonych przez nauczyciela, a następnie przeprowadzenie rozmowy 

z nauczycielem lub opiekunem praktyk;  

b) przygotowywanie przez studentów projektów edukacyjnych do wykorzystania w szkole, m.in. zajęć, 

autorskich rozwiązań dydaktycznych, propozycji zindywidualizowanej pracy z uczniami zdolnymi 

oraz uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;  

c) udział studenta w prowadzonych, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

spotkaniach szkolnych zespołów przedmiotowych,  

d) prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, rozmowy studenta 

z opiekunem praktyki, dyrektorem placówki, nauczycielem pedagogiem, nauczycielem 

psychologiem, nauczycielem bibliotekarzem, nauczycielami wychowawcami ze świetlicy szkolnej 

lub innymi nauczycielami. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

4.1 O udziale mogą ubiegać się Nauczyciele, którzy spełniają następujące warunki: 

 

Lp. 

 
Wymagania stawiane nauczycielom do podjęcia funkcji Opiekuna śródrocznych praktyk 

 
(Zgodnie z Propozycją Nowego Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli; MNiSzW, 31 stycznia 2018 roku, do którego 

nawiązuje projekt POWER) 

 

1. 
minimum wykształcenie magisterskie w zakresie geografii z przygotowaniem pedagogicznym,  

2. 

doświadczenie w skutecznym prowadzeniu innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem aktywizujących 
metod kształcenia, technik informacyjno-komunikacyjnych, technik twórczego myślenia, 
adekwatnych do celów edukacyjnych, potrzeb i możliwości uczniów,  

3. 
umiejętność projektowania zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualizowania i personalizowania 
procesu kształcenia, 

4. 
umiejętności organizacyjne i społeczne – komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 

5. wysokie kompetencje interpersonalne, 

6. 
uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach związanych z organizowaniem praktyk studenckich oraz 
metodami kształcenia, 

7. 
współpraca z uczelnią, uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym uczelni (np. konferencje, 
otwarte seminaria, wykłady w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego, itp.). 

 
 

Wymagania w odniesieniu dla zadań Projektu POWER 
 

8. staż pracy – minimum 3 lata, 

9. 
pełnienie funkcji opiekuna praktyk dydaktycznych śródrocznych lub ciągłych, 

10. 
współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu,  

11. 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających różnorodne umiejętności, zainteresowania 
geograficzne, przyrodnicze, fotograficzne, itp. 



 

12. 

odpowiednia liczba godzin lekcji geografii i przyrody związana z możliwością zapewnienia 
studentom 10 godzin obserwacji i 5 godzin przeznaczonych na analizę, omówienie 
i podsumowanie lekcji. 

 
Niespełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5. Kryteria oceny oferty 
 

Kryterium Sposób oceny: Maksymalna punktacja 

Spełnienie wymagań zgodnie 

z pkt 4. 

Spełnione wymaganie 1 pkt ............ pkt. 

Szacunkowa cena 1 godziny 

lekcyjnej 

Waga kryterium: 100% 

Punkty za kryterium zostaną 
przyznane wg wzoru:  

X = (A/B)  

gdzie:  

X-liczba punktów za kryterium  

A-najniższa cena brutto wynikająca 
ze złożonych ofert  

B-cena brutto ocenianej oferty. 
 

............ pkt. 

 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

6.1. Termin i sposób złożenia: Ofertę należy przesłać na adres e-mail: pdgiee@amu.edu.pl, na 
formularzu Wzór oferty stanowiącym załącznik 1, w terminie do 
18.01.2021 r. do godz.16:00.  

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 

6.2. Osoba do kontaktu: Imię nazwisko: Małgorzata Cichoń 

Stanowisko: adiunkt; Asystentka kierownika projektu 

Telefon: (61) 829-61-28  

e-mail: cichon@amu.edu.pl 
 

6.3. Wykluczenia:  6.3.1. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po 
terminie wskazanym w pkt. 6.1. 

6.3.2. Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały 
wszystkich treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony 
przez Zamawiającego. 

6.3.3. Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub 
oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

6.3.4. Nie dopuszcza się możliwości zmiany podmiotu/osoby 
bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia, na inną niż 
wskazana w ofercie. 

6.3.5. Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości 
techniczne Zamawiającego dotyczą zapewnienia wymagań 
dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.3.6. W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

mailto:pdgiee@amu.edu.pl


 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, c) pozostawaniu w związku małżeńskim, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
7. Informacja o wynikach 

7.1. Wybór ofert nauczycieli jest dokonywany na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriów 

wskazanych w pkt. 5 i jest dokumentowany protokołem.  

7.2. Wybrani Nauczyciele zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w ciągu 

trzech dni roboczych od ww. daty zakończenia zapytania ofertowego.  

8. Warunki udzielenia zamówienia 

8.1. W przypadku, gdy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem na piśmie. 

8.2. Oferent wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru 

oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie 

Danych Osobowych; (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). 

 

Załączniki: 1. Wzór formularza oferty 

 


