Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie
00-219 Warszawa, ul. Przyrynek 9, tel.: 22 831 06 96, www.tab.edu.pl

Warszawa, dnia 28.02.2019 r.
OTWARTY KONKURS OFERT
Zapraszamy firmy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą do
składania ofert dotyczących realizacji zajęć profilaktycznych w Technikum ArchitektonicznoBudowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie (TAB) w roku szkolnym
2019/2020.
Przedmiotem konkursu są następujące obszary tematyczne, mieszczące się w Szkolnym
Programie Wychowawczo-profilaktycznym:
1. Specjalistyczne zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, których
celem byłoby dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, na temat zagrożeń i rozwiązywania
problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
Grupa docelowa – klasy drugie i trzecie TAB – około 360 uczniów.
2. Zajęcia profilaktyki zdrowia, których celem byłoby zdobycie przez uczniów wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowań prozdrowotnych, ukierunkowanych na zbudowanie równowagi i harmonii
psychicznej, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów w zdrowiu
i dobrej kondycji psychicznej.
Grupa docelowa – klasy pierwsze TAB – około 240 uczniów i inne według potrzeb.
3. Zajęcia dotyczące wzrostu motywacji do nauki, których celem byłoby podwyższenie
jakości pracy ucznia poprzez kształtowanie postawy świadomego zdobywania wiedzy oraz
szukanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, poznawanie sposobów efektywnego
uczenia się. Grupa docelowa – uczniowie klas drugich i trzecich TAB – około
360 uczniów oraz według potrzeb.
Państwa oferty powinny zawierać następujące informacje oraz elementy składowe:
- dane podmiotu zewnętrznego składającego ofertę;
- obszar tematyczny, którego oferta dotyczy;
- szczegółowy opis tematyki zajęć oraz podejścia do ich organizacji/prowadzenia,
program;
- adresatów zajęć – grupę docelową;
- propozycję wynagrodzenia wraz z kosztorysem;
- CV osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć, w tym wskazujące
na ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rekomendacje.
Oferty prosimy składać w formie papierowej (uzupełnione o podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta) na adres: ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa, a także w formie
elektronicznej (w formie skanu) na adres e-mail: sekretariat@tab.edu.pl

