
 
 
 
 
 

Sieradz, dnia 12 września 2019r. 
 
 
 
 

Szkoła  Podstawowa  nr  4  im.  Marii   Konopnickiej   w   Sieradzu   zaprasza  

do złożenia oferty na przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki 

Montessori i Planu Daltońskiego dla dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii 

Konopnickiej w Sieradzu w  ramach  projektu  „Wiem  więcej,  mogę  więcej  –  inwestycja  

w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Informacje  na  temat  zamówienia  zostały  szczegółowo   określone   w   załączniku 

do niniejszego zaproszenia. 

Oferty prosimy przesłać do 23 września 2019r. na adres mailowy szkoły:  

s ekretariat@sp4.sieradz.eu 

 
 

 
Z poważaniem   
Renata Pawlikowska 
dyrektor szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu 
 
 
ZAPYTANIE O CENĘ PRZEPROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
W związku z planem przeprowadzenia studiów podyplomowych dla 2 nauczyciela w ramach 
projektu „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej. 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli -  
Wymagania: 
2 - semestralne studia podyplomowe, których program obejmuje: 
• umiejętność tworzenia programów edukacyjnych, które spełniają wymogi nauczania 
indywidualnego i odpowiadają zainteresowaniom każdego dziecka zgodnie z jego 
indywidualnym stadium rozwoju i posiadanymi doświadczeniami; 
• umiejętność ustalania stosowania różnorodnych kryteriów oceny rozwoju poszczególnych 
dzieci i programów rozwojowych; 
• umiejętność konstruowania, budowania oraz analizowania konstrukcji materiałów 
dydaktycznych dla dzieci w różnych stadiach rozwojowych. 
 
 
Studia dają kwalifikację do nauczania Metodą Montessori w klasach I-III. 

 
Termin realizacji zajęć w 2019-2020 r.: w trybie weekendowym 
  
Liczba uczestników studiów: 2 osoby 

 
Miejsce realizacji zajęć: 
w siedzibie uczelni 

 
 

Osoba do kontaktu: 
Wicedyrektor szkoły 

Brygida Sikora 
email: b.sikora@sp4.sieradz.eu 



 
 

Załącznik nr 2 
 

F ORMULARZ OFERTY 
 

……….., dnia ……. 2019 r. 

(miejscowość, data) 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
(nazwa i adres Oferenta) 

 
 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Marii Konopnickiej w Sieradzu 
ul. Ks. A. Leśniewskiego 18 

98-200 Sieradz 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru realizatora usługi edukacyjnej 
polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych „Pedagogika Montessori i Plan 
Daltoński” dla 2 nauczycieli w ramach projektu „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w 
przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję realizację zamówienia w zakresie w 
pełni zgodnym z zapytaniem ofertowym. 

1. Cena .............. zł brutto. 
2. Studia dają kwalifikacje do nauczania Metodą Montessori 

w klasach I-III.………………………………………………………… 

3. Termin realizacji zajęć: ……………………………………………… 

4. Miejsce prowadzenia zajęć: ………………………………………………………………. 
 

…………………………………… 
 

pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
 
 
 

Dane osoby do kontaktu: 

e-mail: ……………………. 

telefon: …………………… 



 


