Wrocław, 1.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Św. Macieja 2 składa
zapytanie ofertowe na stanowisko NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO do
Punktu Przedszkolnego w Kowarach, którego działalność realizowana jest w ramach
projektu
„idziemy
do
przedszkola”
nr
projektu
RPDS.10.01.03-02-0007/16
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020

1. Zakres obowiązków:
Do obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało:
 prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych zgodnie z wybranym programem
nauczania, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,


przygotowanie i organizacja funkcjonowania punktu przedszkolnego,



prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego- wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej oraz metodycznej do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,



odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w
czasie zajęć organizowanych w Punkcie Przedszkolnym,



wspieranie rozwoju zarówno psychicznego jak i fizycznego podopiecznych,



przestrzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowiązujących w
Punkcie Przedszkolnym szczególnie, procedury odbioru dziecka z placówki,



ścisła współpraca z koordynatorem projektu, przedstawicielem Gminy, rodzicami
dzieci oraz osobą wspierającą,



konsultacje ze specjalistami na temat aktualnych potrzeb wychowanków,



prowadzenie stosowanej dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć, zgodnie z
przygotowanym planem zajęć,



składanie pisemnych raportów z wykonywanych czynności do 5 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego,



dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w Punkcie Przedszkolnym (meble,
zabawki, pomoce, sprzęt RTV etc.)

2. Wymagania:


Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego musi
posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej,
co oznacza iż musi posiadać :
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
- dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.



Preferowane będą osoby z dodatkowymi kwalifikacjami, np. gimnastyka korekcyjna,
j. angielskie itp.
Wymagana sumienność, otwartość, umiejętność współpracy z rodzicami, wykazanie
się umiejętnością dostosowania odpowiednich metod i technik pracy z dziećmi w
zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków.

Wymagania powyższe będą weryfikowane na podstawie złożonej oferty oraz rozmowy
kwalifikacyjnej.

3. Opis przygotowania, miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres
tadeusz@fep.edu.pl do dnia 13.12.2016r. do godz. 16.00
W temacie wiadomości należy wpisać: OFERTA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W KOWARACH.
Oferta powinna być przygotowana na wzorze, będącym załącznikiem do niniejszego
Zapytania ofertowego. W ofercie należy określić kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto
miesięcznie. (Kwota brutto to całkowita kwota wynagrodzenia niezależnie od sytuacji
oferenta na rynku pracy – zatrudnienie będzie się odbywało na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenia lub na podstawie umowy współpracy w przypadku, gdy oferent prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od typu umowy i sytuacji oferenta na
rynku pracy, kwota ta może być różna od późniejszej kwoty brutto na umowie. Prosimy o
zweryfikowanie podawanej kwoty biorąc powyższe informacje pod uwagę.). Oferta powinna
również zawierać dane kontaktowe: nr telefonu i adres mailowy.
Wraz z ofertą należy przesłać aktualne CV wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych związanych procesem rekrutacji.
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Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana w dniu 13 grudnia 2016r. W dniach
14-16 grudnia zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w Przedszkolu
Publicznym w Kowarach, adres: Kowary, ul. Sienkiewicza 9. O dokładnym terminie
rozmowy (godzinie) każdy oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w dniu
13.12.2016r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników
jak i rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dużej liczby ofert.
Zakładamy zatrudnienie z początkiem stycznia 2017r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dodatkowe informacje


Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) zatrudni wybranych oferentów na
podstawie umowy zlecenia lub, w przypadku osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą w obszarze edukacji – na podstawie umowy o współpracy, na
okres realizacji projektu „Idziemy do przedszkola”.



Składając ofertę Oferent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie zatrudnienia będzie
miał utrudnioną możliwość rozwoju zawodowego (stażu na kolejne stopnie awansu
zawodowego) związaną ze specyfiką funkcjonowania Punktów Przedszkolnych w
polskim prawodawstwie. Staż taki nie jest niemożliwy, jednak będzie wymagał od
nauczyciela ponadstandardowych działań.



Cena podana przez oferenta będzie określała całkowity koszt zatrudnienia
pracownika przez Zleceniodawcę. Kwota netto będzie zależna od sytuacji oferenta na
rynku pracy. Podając kwotą należy zweryfikować swoją ofertę cenową biorąc
powyższą informację pod uwagę.

Przez okres realizacji projektu, Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) nie
przewiduje przerw w funkcjonowaniu Punktów Przedszkolnych związanych np. z wakacjami
lub feriami. Punkty Przedszkolne są placówkami nieferyjnymi.
5. Wpływ na ocenę mają:
1. Ocena wymagań opisanych w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego - 50%
2. Cena usługi - 50%
Sposób wyliczenia punktów według powyższych kryteriów:
KRYTERIUM 1
Kwalifikacje i kompetencje – max 50 pkt (50% oceny):
1. Osoba ta musi posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji
przedszkolnej.

Brak

dokumentów

potwierdzających

kwalifikacje

oznacza

niespełnienie warunków formalnych i odrzucenie oferty.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku:
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- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
- dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kompetencje zawodowe:
a) umiejętnością dostosowania odpowiednich metod i technik pracy z dziećmi w
zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków – weryfikowane na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
- waga punktowa – max 10 pkt
b) ogólna znajomość aspektów metodycznych, pedagogicznych oraz prawnych pracy
nauczyciela wychowania przedszkolnego – weryfikowane na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej
- waga punktowa – max 10 pkt
c) dodatkowe kwalifikacje
- waga punktowa – 10 pkt
3. Kompetencje osobiste i społeczne
a) sumienność i otwartość – weryfikowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
waga punktowa – max 10 pkt
b) umiejętność współpracy z rodzicami – weryfikowana na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej
- waga punktowa – max 10 pkt
KRYTERIUM 2
Cena usługi – max 50 pkt (50% oceny)
Sposób wyliczenia wagi punktowej:
Ocena zostanie wyliczona na podstawie wzoru: cena najniższa / cena badana x 50 pkt
Zatrudnione zostaną 2 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty, przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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