
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 

października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 

umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić 

niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

 

1. Organ administracji publicznej, 

    do którego jest adresowana oferta  

Urząd Gminy i Miasta Odolanów 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
nauka, edukacja, oświata i wychowanie  

 

 

II. Dane oferenta(-tów)  

 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, 

adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Kultury, Aktywnego Wypoczynku Pomocy Niepełnosprawnym 

"Razem Raźniej" przy Szkole Podstawowej w  Odolanowie ul. Al. Jana Pawła II 1,  63- 430 Odolanów 

 

KRS : 0000182775 

 

 

2. Dane osoby upoważnionej do 

składania wyjaśnień dotyczących 

oferty (np. imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Franciszek Jasik – Prezes Stowarzyszenia  

 

 

 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Zajęcia dodatkowe w świetlicy GOOD START 

2. Termin realizacji zadania 

publicznego2) 

Data 

rozpoczęcia 

04.10.2021 Data  

zakończenia 

15.12.2021 

                                                
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

 

 

Zajęcia edukacyjne mają na celu wyrównanie szans na naukę języka angielskiego oraz udział w  zajęciach 

artystycznych oraz w zajęciach z zakresu robotyki, oraz zajęciach szachowych wśród dzieci z Odolanowa. 

Zajęcia skierowane są  dla uczniów, którzy nie mają możliwości uczęszczania na korepetycje , z różnych 

względów, głownie finansowych. 

 

Zajęcia w świetlicy mają poprawić ich stan wiedzy z języka obcego, w kreatywny sposób wyrobić w 

dzieciach zdolność posługiwania się językiem obcym oraz polepszyć ich zdolności manualne poprzez 

zajęcia z techniki oraz robotyki, a także myślenia logicznego w przypadku zajęć szachowych. 

 Zajęcia są realizowane w siedzibie Szkoły Podstawowej , w sali 203, gdzie została zamontowana 

specjalna tablica multimedialna z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia zajęć językowych. 

Nowotworzona świetlica socjoterapeutyczna jest wynikiem wyjścia naprzeciw potrzebom uczniów oraz 

rodziców naszej gminy , zwłaszcza tych , których sytuacja finansowa  jest niepokojąco niska . Rodziców 

nie stać na opłacanie dodatkowych zajęć języka angielskiego dla dziecka Znajomość języka angielskiego 

jest dla nich bardzo ważna. Potrzeba porozumiewania się z rówieśnikami z innych krajów jest najlepszą 

motywacją do nauki języka i może w przyszłości zwiększyć ich szanse na lepszą przyszłość.  

Bezpośrednio w cały projekt jest zaangażowanych ok. 30-50 dzieci, które w sposób regularny 

uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego oraz  na zajęcia artystyczne z robotyki i zajęcia szachowe. 

 

 

 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 

źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1. Przyrost wiedzy z języka 

angielskiego w zakresie 

komunikacji  

15 uczniów, w wieku 7-

13 lat  

Lekcja pokazowa dla Rodziców na 

koniec kursu  



 

 

2. Polepszenie zdolności 

manualnych dzieci  

10 uczniów, w wieku 7-

12 lat  

Wystawa prac dzieci na koniec kursu  

 

3. Nabycie wiedzy z zakresu 

robotyki  

10 uczniów, w wieku 10-

13 lat  

Pokaz umiejętności w zakresie robotyki 

w formie prezentacji  

4. Zajęcia szachowe -kształcenie 

umiejętności logicznego 

myślenia 

 15 uczniów, w wieku 10- 

14 lat  

Udział w rozgrywkach szachowych  

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz 

zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania 

                       Stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej w Odolanowie już po raz czwarty występuję 

z propozycją zajęć dodatkowych : z języka angielskiego, robotyki, zajęć plastycznych i w tym roku dodatkowo 

z zajęć szachowych. Liczba chętnych dzieci z każdym rokiem wzrasta, stąd kontynuacja powyżej 

wymienionych zajęć. Projekt obejmuje uczniów klas I-VIII.  

                                            Tematyka zajęć prowadzonych w świetlicy dobierana była pod kątem zainteresowań 

dzieci. Celem lekcji języka angielskiego w świetlicy „Good Start” jest propagowanie nauki języka angielskiego 

poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania. Zajęcia oparte były na konwersacji, powtarzaniu nowych 

słów w bardzo przystępny oraz obrazowy sposób. Celem nadrzędnym lekcji było usuwanie bariery językowej 

oraz wyrównywanie szans w nauce języka  wśród dzieci mniej zamożnych 

                                                  Różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania 

przez dzieci wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas 

zajęć dydaktycznych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali, tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. 

Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną wyzwalała się u nich radość tworzenia.  

Cele, które przyświecały, realizując  zajęcia z robotyki, to zdobycie przez dzieci umiejętności 

wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, umiejętności 

sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz 

umiejętności pracy zespołowej. Proponowane zajęcia (z użyciem zestawów LEGO MINDSTORMS EV3) 

wydawały  się w pełni odpowiadać tak postawionym wymaganiom. Są one „namacalnym” dowodem na 

użyteczność zdobywanej wiedzy, którą uczeń – współpracując w zespole – musi zastosować projektując, 

tworząc i programując swój pojazd lub maszynę. Zajęcia te rozwijają zainteresowania techniczne i 

informatyczne.               

                           Każde spotkanie  kończyło się podsumowaniem i powtórzeniem poznanych pojęć w trakcie 

zajęć. Program miał na celu rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej i współpracy, logicznego 

myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci zwiększania wiedzy 

oraz zdolności wizualno – przestrzennych. Uczniowie poprzez zabawę poznali wiele zagadnień z zakresu 

informatyki, fizyki, mechaniki, co będzie miało wpływ na ich wszechstronny rozwój 

 

 

 

 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 

Z 

dotacji 

Z innych 

źródeł 



1. Koszt 1: zajęcia angielskiego  

 

660 510 150 

2. Koszt 2 : zajęcia artystyczne  

 

905 800 105 

3. Koszt 3: zajęcia z robotyki  

 

805 700 105 

4. Koszt 4 : zajęcia szachowe  690 490 200 

Suma wszystkich kosztów realizacji 

zadania 

3060 2500 560 

 

V. Oświadczenia 

 

Oświadczam(-my), że: 

 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności 

pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej 

odpłatnej działalności pożytku publicznego;  

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem 

należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / 

inną właściwą ewidencją*; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 

informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

                                                                                  Data  : 20.09.2021r. 

Franciszek Jasik – Prezes Stowarzyszenia 

Sylwia Jurek - Sekretarz  

................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  

osób upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu oferentów) 

  


