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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych 

do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych  

w Warszawie (IBE) w partnerstwie z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających 

rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat) w normie 

rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami 

oraz funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim (w wieku od 3 do 25 lat). Materiały postdiagnostyczne obejmują 

scenariusze zajęć, karty pracy oraz gry dydaktyczne, a także plan wspólnego działania i wypracowania 

procedur współpracy pomiędzy pracownikami poradni, szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi 

dziecka. Zamówienie składa się z 11 części i obejmuje:  

1. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży w normie rozwojowej (część I), 

2. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój funkcji poznawczych dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym 

(część II), 

3. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci 

 i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (część III), 

4. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży niewidzących i słabowidzących (część IV), 

5. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży z dysfunkcją słuchu (część V), 

6. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych (część VI), 

7. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży dwujęzycznych (część VII), 

8. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ADHD (część VIII), 

9. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej (część IX). 

10. opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji dla dzieci  

i młodzieży z dysleksją (część X). 

11. opracowanie planu wspólnego działania i wypracowania procedur współpracy pomiędzy 

pracownikami poradni, szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka (część XI). 

 

Zamawiający informuje, iż mając na względzie budżet projektu, wysokość kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie 132 zł brutto za każdą 

godzinę pracy Specjalisty.  
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Szczegółowy zakres pracy w ramach poszczególnych części zamówienia: 

 

Ad 1. Część I zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży w normie rozwojowej 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie; u dzieci i młodzieży w normie 

rozwojowej w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0 - 24,11). 

W trosce o wysoką wartość merytoryczną i różnorodność opracowywanych materiałów zamówienie  

w części I powinno być realizowane przez trzech niezależnych Wykonawców, w zadeklarowanych równych 

częściach. 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części I zamówienia zajmie około 168 godzin pracy. 

Część I zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży  w normie 

rozwojowej w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0 - 24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcom w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o w przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawcy zobowiązują się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

● Opracowanie 10 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 10 scenariuszy 

zajęć (objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 10 powiązanych ze 

scenariuszami kart pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, 

semantyka, pragmatyka, czytanie - dekodowanie, czytanie- rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0 - 24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 
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o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp.  

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia:  

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie- rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży w normie rozwojowej w czterech wyróżnionych 

grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-

24,11)  

 
 
2 x 3 godzin 
1x 4 godziny 

do 31.12.2020 
 
 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

3 x 6 godzin 
 

do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 10 gier (objętość min 4 strony A4) 

rozwijających mowę i komunikację (w zakresie 

następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, 

semantyka, pragmatyka, czytanie- dekodowanie, czytanie- 

rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży w normie 

rozwojowe z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-

6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

2 x 3 gry x 7 
godzin 
 
1 x 4 gry x 7 
godzin 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 10 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony 

A4) oraz 10, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy 

(objętość min 1 strony A4) rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie- dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży w normie rozwojowej  

z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 

10,0-13,11; 14,0-24,11. 

2 x 3 
scenariusze x 5 
godzin 
 
1 x 4 scenariusz 
x 5 godzin 
 
2 x 3 
powiązanych ze 
scenariuszami 
kart pracy x 2 
godziny 
 
1x 4 powiązane 
ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 

do 28.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poz. 180 
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godziny 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 168 godzin   

  

 

Ad 2. Część II zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych rozwijających funkcje poznawcze 

u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 

25 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym wspierających 

rozwój funkcji poznawczych w zakresie: koordynacji wzrokowo – ruchowej i percepcji; pamięci; uwagi; 

rozumowania; komunikacji – ekspresji; komunikacji – percepcji; czytania i pisania (nie dotyczy dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w wieku od 3 do 12 lat) lub/i obsługi IT (nie dotyczy 

grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim). 

W trosce o wysoką wartość merytoryczną i różnorodność opracowywanych materiałów zamówienie  

w części II powinno być realizowane przez jednego lub dwóch niezależnych Wykonawców,  

w zadeklarowanych równych częściach. 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części II zamówienia zajmie około 87 godzin pracy. 

Część II zamówienia obejmuje: 

● Konsultację merytoryczną lub/i koncepcji materiałów postdiagnostycznych dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz 

opracowanie zestawienia planowanych gier i scenariuszy wraz z powiązanymi z nimi kartami pracy. 

Zestawienie powinno wskazywać funkcje, które należy uwzględnić w ramach danego materiału oraz 

dla jakiej grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna będzie on przeznaczony 

(objętość min 1 str A4 znormalizowanego maszynopisu).  

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz kartami pracy rozwijających funkcje poznawcze 

takie jak: koordynacja wzrokowo – ruchowa i percepcja; pamięć; uwaga; rozumowanie; komunikacja 

– ekspresja; komunikacja – percepcja; czytanie i pisanie (nie dotyczy dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w wieku od 3 do 12 lat) obsługa IT (nie 

dotyczy grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) u dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym (w przedziale 3,0-

11,11 oraz 12,0-24,11) i umiarkowanym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11). 

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku koniecznosći wniesienie poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 
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● Udział w 2 spotkaniach online (łącznie 4 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

● Opracowanie 5 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 5 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 5 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-

24,11), znacznym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11) i głębokim wspierających rozwój funkcji 

poznawczych w zakresie: koordynacji wzrokowo – ruchowej i percepcji; pamięci; uwagi; 

rozumowania; komunikacji – ekspresji; komunikacji – percepcji; czytania i pisania (nie dotyczy dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w wieku od 3 do 12 lat) lub/i obsługi IT (nie 

dotyczy grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

dzieci i młodzieży wyróżnionej ze względu na stopień niepełnosprawności i wiek (dotyczy 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym i umiarkowanym) 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, przy czym pojedynczy wytworzony 

materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój 

kilku funkcji jednocześnie 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Konsultacja merytoryczna koncepcji materiałów 

postdiagnostycznych dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

znacznym,  

 
2 x 2 godziny 

do 15.12.2020 
 

poz. 180 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających funkcje poznawcze 

(koordynacja wzrokowo – ruchowa i percepcja; pamięć; 

uwaga; rozumowanie; komunikacja – ekspresja; 

komunikacja – percepcja; czytanie i pisanie (nie dotyczy 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w 

 
1x 4 godzin 
1x 5 godzin  

do 31.12.2020 
 

poz. 180 
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wieku od 3 do 12 lat) lub/i obsługa IT (nie dotyczy grupy 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim) u dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

znacznym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11)  

i umiarkowanym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11). 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

 
2 x 2 godzin 

do 15.01.2021 poz. 180 

Opracowanie 5 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

rozwijających funkcje poznawcze (koordynacja wzrokowo – 

ruchowa i percepcja; pamięć; uwaga; rozumowanie; 

komunikacja – ekspresja; komunikacja – percepcja; czytanie 

i pisanie (nie dotyczy dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu znacznym w wieku od 3 do 12 lat) lub/i obsługa IT 

(nie dotyczy grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim) u dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

znacznym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11)  

i  umiarkowanym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11). 

 
1x 3 gry x 7 
godzin 
 
1x 2 gry x 7 
godzin 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 5 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 5, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających funkcje poznawcze 

(koordynacja wzrokowo – ruchowa i percepcja; pamięć; 

uwaga; rozumowanie; komunikacja – ekspresja; 

komunikacja – percepcja; czytanie i pisanie (nie dotyczy 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym  

w wieku od 3 do 12 lat) lub/i obsługa IT (nie dotyczy grupy 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim) u dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

znacznym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11)  

i  umiarkowanym (w przedziale 3,0-11,11 oraz 12,0-24,11). 

 
1 x 3 
scenariusze x 5 
godzin 
 
1 x 2 
scenariusze x 5 
godzin 
 
 
1 x 3 powiązane 
ze 
scenariuszami 
kart pracy x 2 
godziny 
 
1 x 2 powiązane 
ze 
scenariuszami 
kart pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 
 
 
 
 
 

poz. 180 

 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 87 godzin   

 

 

Ad 3. Część III zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
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Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka lub/i 

czytanie-dekodowanie; u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 4-6,11. 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części III zamówienia zajmie około 18 godzin pracy. 

Część III zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

lub/i czytanie-dekodowanie) u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 

4-6,11 

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gry  

i scenariusza zajęć z kartą pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 5 

dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 3 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

● Opracowanie 1 gry (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 1 scenariusza zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 1 powiązanej ze scenariuszem karty 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka lub/i czytanie-

dekodowanie) u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 4-6,11 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji szczegółowej, przy czym 

pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) może być zaprojektowany 

tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o gra i scenariusz zajęć oraz karta pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 
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Przygotowanie koncepcji gry i scenariusza zajęć wraz z kartą 

pracy rozwijających mowę i komunikację (w zakresie 

następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, 

semantyka lub/i czytanie-dekodowanie) u dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w 

wieku 4-6,11  

 
1 godzina 

do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

3 godziny do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 1 gry  (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, lub/i 

czytanie-dekodowanie) u dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim w wieku 4-6,11 

1 gra x 7 godzin do 28.02.2021 poz. 180 

Opracowanie 1 scenariusza zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 1, powiązanej ze scenariuszem, karty pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka lub/i czytanie-dekodowanie) u dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

w wieku 4-6,11 

1 scenariusz x 5 
godzin 
 
1 powiązana ze 
scenariuszem 
karta pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania  18 godzin   

 

 

 

Ad 4. Część IV zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży niewidzących i słabowidzących 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka lub/i pragmatyka  

u dzieci i młodzieży niewidzących oraz semantyka u dzieci i młodzież słabowidzących w czterech 

wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części IV zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część IV zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka  

lub/i pragmatyka u dzieci i młodzieży niewidzących oraz semantyka u dzieci i młodzieży 

słabowidzących w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-

24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  
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o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka lub/i pragmatyka u dzieci  

i młodzieży niewidzących oraz semantyka u dzieci i młodzieży słabowidzących w czterech 

wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji w obrębie 

wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka lub/i pragmatyka u dzieci i młodzieży 

niewidzących oraz semantyka u dzieci i młodzieży 

słabowidzących w czterech wyróżnionych grupach 

wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

 
4 godzin 

do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 poz. 180 
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Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, lub/i pragmatyka)  

u dzieci i młodzieży niewidzących oraz semantyka u dzieci  

i młodzieży słabowidzących z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 gier x 7 godzin do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka lub/i pragmatyka) u dzieci i młodzieży 

niewidzących oraz semantyka u dzieci i młodzieży 

słabowidzącej z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-

6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 scenariuszy x 
5 godzin 
 
4 powiązanych 
ze 
scenariuszami 
kart pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

Ad 5. Część V zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: pragmatyka (dla dzieci i młodzieży 10,0-13,11 

i 14,0-24,11) lub/i czytanie-rozumienie u dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu w czterech wyróżnionych 

grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części V zamówienia zajmie około 36 godzin pracy. 

Część V zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: pragmatyka (dla dzieci i młodzieży  

w wieku 10,0-13,11 i 14,0-24,11) lub/i czytanie-rozumienie u dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu  

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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● Opracowanie 2 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 2 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 2 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: pragmatyka (dla dzieci i młodzieży w wieku 10,0-

13,11 i 14,0-24,11) lub/i czytanie-rozumienieu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu w czterech 

wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: 

pragmatyka dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu  

w wieku 10,0-13,11 i 14,0-24,11  lub/i czytanie- rozumienie 

u dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu w czterech 

wyróżnionych grupach wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11) 

 
2 godziny 

do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów 

Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 2 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: pragmatyka (dla dzieci i młodzieży  

z dysfunkcją słuchu w wieku  10,0-13,11 i 14,0-24,11)  

lub/i czytanie- rozumienie u dzieci i młodzieży z dysfunkcją 

słuchu z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

 
2 gry x 7 godzin 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 
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Opracowanie 2 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 2, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: 

pragmatyka (dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu w 

wieku 10,0-13,11 i 14,0-24,11) Lub/i czytanie- rozumienie u 

dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu z każdej z 

wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11). 

 
2 scenariusze x 
5 godzin 
 
2 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 36 godzin   

 

 

Ad 6. Część VI zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie; u dzieci i młodzieży  

o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części VI zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część VI zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży  

o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych w czterech wyróżnionych grupach wiekowych  

(4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, 

czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży o ponadprzeciętnych 
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zdolnościach poznawczych w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o w przypadku grupy dzieci i młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych  

w przedziale wiekowym 14,0-24,11 nie ma potrzeby opracowywania materiałów do rozwoju 

fonologii 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie- rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych 

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

4 godziny do 31.12.2020 poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów 

Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie- dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży o ponadprzeciętnych 

zdolnościach poznawczych z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 gry x 7 godzin do 28.02.2021 
 

poz. 180 
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Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie- rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach poznawczych 

z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 

10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 scenariusze x 
5 godzin 
 
4 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

Ad 7. Część VII zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży dwujęzycznych 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie; u dzieci i młodzieży dwujęzycznych  

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części VII zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część VII zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży 

dwujęzycznych w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-

24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku koniecznosći wniesienie poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, 

czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży dwujęzycznych  

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11) 
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o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży dwujęzycznych w czterech wyróżnionych 

grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-

24,11)  

4 godziny do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży dwujęzycznych z każdej  

z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11. 

4 gry x 7 godzin do 28.02.2021 poz. 180 

Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci 

4 scenariusze x 
5 godzin 
 
4 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 

poz. 180 
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 i młodzieży dwujęzycznych z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

Ad 8. Część VIII zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie, pisanie; u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum Autyzmu i ADHD w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-

24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części VIII zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część VIII zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 

7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin) poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, 

czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum Autyzmu i ADHD w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 
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o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych ub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci 

 i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD  

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

4 godzin do 31.12.2020 
 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie- dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum Autyzmu i ADHD z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 gry x 7 godzin do 28.02.2021 
 

poz. 180 
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Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD  

z każdej z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 

10,0-13,11; 14,0-24,11j. 

 

4 scenariusze x 
5 godzin 
 
4 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 
 
 
 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

Ad 9. Część IX zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie; u dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

komunikacji językowej i dysleksją w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 

14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części IX zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część IX zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami komunikacji językowej w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku koniecznosći wniesienie poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, 
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czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

komunikacji językowej w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 

14,0-24,11) 

o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie. 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej w 

czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-

9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

4 godziny do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

komunikacji językowej z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 gry x 7 godzin do 28.02.2021 
 

poz. 180 
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Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej z każdej  

z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11. 

4 scenariusze x 
5 godzin 
 
4 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 
 

poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

     Ad 10. Część X zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji dla dzieci i młodzieży dysleksją 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy  

i komunikacji w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie; u dzieci i młodzieży z dysleksją  

w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11). 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części X zamówienia zajmie około 66 godzin pracy. 

Część IX zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy rozwijających mowę  

i komunikację (w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży  

z dysleksją w czterech wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

o koncepcja konkretnych gier i scenariuszy ma być przekazana Zamawiającemu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci krótkiego opisu pomysłu 

określonej gry czy scenariusza zajęć (150-250 wyrazowy opis każdej sztuki planowanego do 

opracowania materiału)  

o warunkiem realizacji zaplanowanych w koncepcji pomysłów jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności uwzględnienia poprawek 

zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty przedstawienie koncepcji 

o W przypadku koniecznosći wniesienie poprawek do przygotowanych koncepcji gier  

i scenariuszy zajęć z kartami pracy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 

5 dni roboczych 

● Udział w 3 spotkaniach online (łącznie 6 godzin)  poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji 

zaplanowanych materiałów zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

● Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4 znormalizowanego maszynopisu), 4 scenariuszy zajęć 

(objętość min 3 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) oraz 4 powiązanych ze scenariuszami kart 

pracy (objętość min 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu) rozwijających mowę i komunikację 

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, 

czytanie-dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z dysleksją w czterech 

wyróżnionych grupach wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11) 
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o minimum jeden materiał danego rodzaju (gra/scenariusz zajęć z kartą pracy) dla każdej grupy 

wiekowej 

o materiały powinny wspierać rozwój każdej ze wskazanych funkcji w poszczególnych grupach 

wiekowych, przy czym pojedynczy wytworzony materiał (gra lub scenariusz z kartą pracy) 

może być zaprojektowany tak, by wspierać rozwój kilku funkcji jednocześnie. 

o materiały powinny uwzględniać zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych funkcji  

w obrębie wyróżnionych grup wiekowych 

o gry i scenariusze zajęć oraz karty pracy powinny zawierać szczegółowy opis dodatkowych 

materiałów, niezbędnych do ich pełnej i właściwej realizacji - np. opis lub prosty schemat 

graficzny niezbędnych obrazków, charakterystyka dźwięków, wskazanie konkretnych lub 

przykładowych przedmiotów codziennego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,  

itp. 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 

Przygotowanie koncepcji gier i scenariuszy zajęć wraz  

z kartami pracy rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży z dysleksją w czterech wyróżnionych grupach 

wiekowych (4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11)  

4 godziny do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja zaplanowanych do realizacji pomysłów  

z Zamawiającym 

6 godzin do 15.01.2021 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 gier (objętość min 4 strony A4) rozwijających 

mowę i komunikację (w zakresie następujących funkcji 

szczegółowych: fonologia, gramatyka, semantyka, 

pragmatyka, czytanie-dekodowanie, czytanie- rozumienie 

lub/i pisanie) u dzieci i młodzieży z dysleksją z każdej  

z wyróżnionych grup wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-

13,11; 14,0-24,11. 

4 gry x 7 godzin do 28.02.2021 
 
 

poz. 180 

Opracowanie 4 scenariuszy zajęć (objętość min 3 strony A4) 

oraz 4, powiązanych ze scenariuszami, kart pracy (objętość 

min 1 strony A4) rozwijających mowę i komunikację  

(w zakresie następujących funkcji szczegółowych: fonologia, 

gramatyka, semantyka, pragmatyka, czytanie- 

dekodowanie, czytanie-rozumienie lub/i pisanie) u dzieci  

i młodzieży z dysleksją z każdej z wyróżnionych grup 

wiekowych: 4-6,11; 7,0-9,11; 10,0-13,11; 14,0-24,11. 

4 scenariusze x 
5 godzin 
 
4 powiązane ze 
scenariuszami 
karty pracy x 2 
godziny 

do 28.02.2021 
 
 
 
 
 

poz. 180 
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Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 66 godzin   

 

 

Ad 11. Część XI zamówienia: opracowanie materiałów postdiagnostycznych w formie planu wspólnego 

działania specjalistów, rodziców i nauczycieli oraz wypracowania procedur określających formy 

współpracy w zakresie planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zamówienie dotyczy opracowania materiałów postdiagnostycznych w formie planu wspólnego działania 

specjalistów, rodziców i nauczycieli oraz wypracowanie procedur określających formy współpracy, w zakresie 

planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zamawiający szacuje, że realizacja Części XI zamówienia zajmie około 30 godzin pracy. 

Część X zamówienia obejmuje: 

● Przygotowanie koncepcji planu wspólnego działania specjalistów, rodziców i nauczycieli oraz 

wypracowanie procedur określających formy współpracy, w zakresie planowania, organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie pisemnej (objętość 2 strony A4 

znormalizowanego maszynopisu)  

o opracowana koncepcja powinna zawierać informacje o zawartości oraz strukturze 

planowanego do realizacji materiału oraz kluczowych elementach koncepcji 

o koncepcja planu wspólnego działania specjalistów, rodziców i nauczycieli oraz wypracowanie 

procedur określających formy współpracy powinno uwzględniać najnowszą wiedzę  

i standardy udzielania pomocy psychologicznej oraz być dostosowana aktualnych przepisów 

prawa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

o warunkiem realizacji opracowanej koncepcji zamówionego materiału postdiagnostycznego 

jest jej akceptacja przez Zamawiającego. Decyzja dotycząca akceptacji lub konieczności 

uwzględnienia poprawek zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty 

przedstawienie koncepcji 

o W przypadku konieczności wniesienia poprawek do przygotowanej koncepcji Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania niezbędnych zmian w ciągu 5 dni roboczych 

● Udział w spotkaniach online (łącznie 5 godzin) poświęconych konsultacji i omówieniu koncepcji planu 

wspólnego działania i współpracy, zorganizowanych przez Zamawiającego i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego 

● Opracowanie planu wspólnego działania rodziców i nauczycieli oraz wypracowanie procedur 

określających formy współpracy, w zakresie planowania, organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (minimalna objętość 10 stron A4 znormalizowanego maszynopisu  

w tym schemat lub/i  grafika) 

o materiały przygotowane w formacie graficznym i edycyjnym wskazanym i udostępnionym 

przez Zamawiającego 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 28.02.2021 

 

Zadanie  Ilość godzin termin 
realizacji 

źródło 
finansow
ania 
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Przygotowanie koncepcji planu wspólnego działania 

specjalistów, rodziców i nauczycieli oraz wypracowanie 

procedur określających formy współpracy oraz konsultacja 

 z Zamawiającym 

5 godzin do 31.12.2020 
 

poz. 180 

Konsultacja koncepcji planu wspólnego działania  

i współpracy z Zamawiającym 

5 godzin do 15.01.2021 
 
 

poz. 180 

Opracowanie planu wspólnego działania specjalistów, 

rodziców i nauczycieli oraz wypracowanie procedur 

określających formy współpracy, w zakresie planowania, 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (minimalna objętość 10 stron A4 w tym  

schemat lub/i grafika) 

1 plan  x 20 
godzin 

do 28.02.2021 poz. 180 

Łączna liczba godzin pracy w ramach zadania 30 godzin pracy   

 

 

Wymagania techniczne  

Produkty wypracowane w ramach zamówienia będą przygotowane na dostarczonych przez Zamawiającego 

formatkach odpowiednich dokumentów zawierających odpowiednie logotypy oraz zaprojektowaną dla tych 

materiałów szatę graficzną, której Wykonawca nie może w sposób istotny zmienić. 

Wymagany sposób formatowania materiałów: Czcionka 12, rodzaj czcionki: Verdana, interlinia: 1,5 odstępu. 

Produkty wypracowane w ramach zamówienia powinny charakteryzować się wyraźnie oznakowaną strukturą 

(tytuły, podtytuły). 

Produkty wypracowane w ramach zamówienia będą przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania 

umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego. Zamówione materiały postdiagnostyczne powinny zostać 

dostarczone do Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do treści przygotowywanych materiałów sposób 

realizacji zleconych zadań powinien być konsultowany z Zamawiającym w trakcie spotkań roboczych, rozmów 

telefonicznych czy mailowo. Osoba do kontaktów zostanie wskazana przez Zamawiającego. 

 


