
 
 
 
 
 

Sieradz, dnia 12 września 2019r. 
 
 
 
 

Szkoła  Podstawowa  nr  4  im.  Marii   Konopnickiej   w   Sieradzu   zaprasza  

do złożenia oferty na przeprowadzenie studiów podyplomowych „Nowoczesny nauczyciel 

matematematyki”  dla  nauczyciela  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: 

 sekretariat@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 1 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 1 nauczyciela - „Nowoczesny nauczyciel 
matematyki” 
Wymagania: 
2 - semestralne studia podyplomowe. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: 
  finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki,  
  historia matematyki na lekcjach matematyki , 
  kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki,  
  komputer w pracy nauczyciela,  
  konstruowanie zadań , 
  nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 
  nauczanie metodą projektu i webquest,  
  metody aktywizujące,  
  metody statystyki w szkole,   
  ocenianie holistyczne,  
  praca z uczniem dysfunkcyjnym,   
  praca z uczniem zdolnym.   
 
Studia podnoszą kwalifikacje merytoryczne, metodyczne, organizacyjne i językowe.  

 
Termin realizacji zajęć w 2019-2020 r.: w trybie weekendowym 
 Liczba uczestników studiów: 1 osoba 
Miejsce realizacji zajęć: w siedzibie uczelni 

 
 

Osoba do kontaktu: 
Wicedyrektor szkoły 

Brygida Sikora 
e-mail: b.sikora@sp4.sieradz.eu 

 
 



 
 
 

 
………………………………. 

 
………………………………. 

……….., dnia ……. 2019 r. 
(miejscowość, data) 

 
………………………………. Szkoła Podstawowa nr 4 
nazwa i adres  oferenta im. Marii Konopnickiej w Sieradzu 

ul. Ks. A. Leśniewskiego 18 
98-200 Sieradz 

ul. Ks. A. Leśniewskiego 18 
98-200 Sieradz 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru realizatora usługi edukacyjnej 
polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych „Nowoczesny nauczyciel 
matematyki” dla 1 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, oferuję realizację zamówienia w zakresie w 
pełni zgodnym z zapytaniem ofertowym. 

1.  

2. Cena .............. zł brutto. 
3. Studia podnoszą kwalifikacje merytoryczne, metodyczne, organizacyjne 

i językowe. …………………………………………………………… 
2. Termin realizacji zajęć: …………………………………………………………. 
3. Miejsce prowadzenia zajęć: ………………………………………………………………. 

 
 
 

…………………………………… 
 

pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
 
 
 

Dane osoby do kontaktu: 

e-mail: ……………………. 

telefon: …………………… 


