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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy:   KPCENW.AOM.331.2.10.2017 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI I WYMAGANIA WOBEC OSÓB PROWADZĄCYCH  

INNWACYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z BRANŻOWEGO JĘZYKA OBCEGO 
w obszarze inteligentnej specjalizacji:  

Najlepsza bezpieczna żywność-przetwórstwo, nawozy i opakowania 
dotyczy zawodu: technik technologii żywności 
w ramach projektu pn.  Szkoła Zawodowców 

w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne  

i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 
1. ZADANIA 
- przygotowanie programu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka 

obcego dla danego zawodu, 

- prowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka obcego, 

- dokumentowanie zajęć poprzez prowadzenie dziennika zawierającego listy obecności 

uczestników, wykaz zrealizowanych treści przedmiotowych oraz zestawienie wyników 

ewaluacji, 

- po zakończeniu całego cyklu zajęć (112 godzin), w ciągu 5 dni roboczych należy 

przekazać Zleceniodawcy uzupełniony dziennik zajęć wraz ze sprawozdaniem  

z przeprowadzonej ewaluacji realizowanego programu, 

- prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zleceniodawcę, 

- powiadomienie Zleceniodawcy o ewentualnych zmianach w harmonogramie przed 

przystąpieniem do zajęć i uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy, 

- umożliwienie Zleceniodawcy obserwacji prowadzonych zajęć przez osobę do tego 

upoważnioną. 

 
 

2. WYMAGANIA 
- uprawnienia do nauczania języka obcego na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 12.09.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli( Dz.U. z 31.08.2015,poz.1264); 

- doświadczenie w nauczaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

- pozytywnie zaopiniowany program innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych  

z branżowego języka obcego dla danego zawodu o następującej strukturze: 

1) Autor, 

2) Tytuł
1
, 

                                                           
1
 W tytule powinien być zawarty dopisek: program innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla zawodu technik 

technologii żywności 
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3) Wstęp - koncepcja i założenia programu (adresat programu i diagnoza jego 

potrzeb, wykazanie innowacyjności programu w nauczaniu języka obcego 

ukierunkowanego zawodowo, uzasadnienie potrzeby jego realizacji w danej szkole 

oraz określenie terminu  jego realizacji), 

4) Cele programu (ogólny i cele szczegółowe), 

5) Treści kształcenia wykraczające poza ramy programowe nauczania języka 

ukierunkowanego zawodowo obowiązujące w danej szkole (podać działy 

tematyczne z przewidywaną liczbą godzin dydaktycznych na ich realizację), 

6) Procedury osiągania celów (formy organizacyjne, strategie, metody nauczania, 

środki dydaktyczne i warunki niezbędne do realizacji treści programowych  

np. pracownia językowa), 

7) Opis zamierzonych osiągnięć uczniów oraz sposobów ich oceniania i kontroli, 

8) Literatura przedmiotu, 

9) Przykładowe scenariusze lekcji (minimum 5 scenariuszy). 

 

Program powinien być zaopiniowany przez właściwego eksperta branżowego i zawierać 

informację dyrektora szkoły o dopuszczeniu go do użytku w danej szkole. 

 

Pozytywnie zaopiniowany program innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka 

obcego dla danego zawodu o powyższej strukturze będzie stanowił załącznik do formularza 

ofertowego (tj. do załącznika nr 8 do SIWZ) i umowy (tj. do załącznika nr 13 do SIWZ), należy 

go złożyć w 2 egzemplarzach. 

 


