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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

4. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej
dla dzieci i młodzieży.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-10-10 Data

zakończenia 2017-12-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000246893
adres siedziby: Wyzwolenia 65, 63-200 Potarzyca, poczta: Jarocin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: gimpotarzyca@wp.pl, telefon: 627404646, numer faksu:
627404646, strona internetowa: http://szkolapotarzyca.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Kaczmarek, adres e-mail: kasia25kaczmarek@interia.pl,,
telefon: 887035250
Janusz Cieślak, adres e-mail: jaromka@poczta.onet.pl, telefon:
510395424

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe będące organem prowadzącym Centrum Oświatowo – Kulturalnego, w skład
którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum, prowadzi każdego roku świetlicę socjoterapeutyczną i
opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży naszej placówki. W ramach realizacji zadania będą prowadzone: zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, które
wymagają dodatkowego wsparcia, zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych, chcących rozwijać swoje zainteresowania.
Wszystkie zajęcia wpisane zostaną w tygodniowy rozkład zajęć, tak aby jak największa liczba uczniów miała możliwość
skorzystania z oferty zajęć dodatkowych. Zajęcia pomagające nadrobić zaległości edukacyjne uczniów odbywać się będą
przynajmniej 3-4 razy w tygodniu dla różnych grup wiekowych i będą polegały na pomocy w odrabianiu zadań domowych,
zrozumieniu i utrwaleniu bieżących wiadomości z lekcji. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie raz w tygodniu będą
uczestniczyli w kółku muzycznym, rozwijając swoje zainteresowania, zdolności i pasje, a następnie będą prezentowali się
na uroczystościach szkolnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z włączeniem programu socjoterapeutycznego w
szczególności dla dzieci, u których zdiagnozowano taką potrzebę podczas badania psychologicznego w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie odbywać się będą 2 godziny w tygodniu z podziałem na grupy ze względu na
wiek uczestników zadania. Zajęcia z logopedą będą obejmowały w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
w klasach I – III szkoły podstawowej. Ze względu na różne zaburzeniu mowy, dzieci zostaną podzielone na grupy.
Zaplanowano 3 godziny tygodniowo zajęć logopedycznych.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo –wychowawczej dla dzieci i młodzieży,
będzie:
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej,
gramatycznej.
- wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu
programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania;
- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami
rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości;
- budowanie wzmocnień pozytywnych - podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności,
zdolności i zainteresowania;
- budzenie wiary we własne możliwości - uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane
trudności;
- wyrobienie właściwej motywacji do nauki;
- zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników zajęć;
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań;
- pomoc w nauce i odrabianiu lekcji;
- pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz
osiągania pozytywnych wyników szkolnych;

Inne potrzeby wskazujące na konieczność wykonania zadania publicznego:
- Potarzyca jest wsią położoną daleko od Jarocina, co utrudnia rodzicom i ich dzieciom korzystanie z ofert podmiotów
mających siedzibę w Jarocinie
- połączenie komunikacyjne Potarzycy z Jarocinem, szczególnie w soboty i niedziele, ogranicza, a nawet uniemożliwia
dostęp do proponowanych zajęć, imprez i różnych wydarzeń
- Potarzyca jest wsią pospółdzielczą, czego następstwem są częste problemy finansowe rodzin, a one nie pozwalają na
opłacenie udziału dzieci w proponowanych zajęciach w Jarocinie
- według naszego rozpoznania tylko kilkoro uczniów na ponad 100 uczęszczało na popołudniowe zajęcia do Jarocina
- poza szkołą, na wsi brak innych możliwości uzyskania pomocy w nauce i rozwijania własnych zainteresowań, talentów i
umiejętności
- szkoła jest jedynym podmiotem mogącym zaspokoić potrzeby dzieci i uczniów w ich rozwoju edukacyjnym, fizycznym,
intelektualnym
- proponowane w szkole zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze są dla dzieci
jedyną możliwością usunięcia deficytów, skorygowania wad i zaburzeń rozwojowych - (brak zajęć będzie pogłębiał deficyty
i wady rozwojowe, co wpłynie na nieharmonijny rozwój oraz problemy adaptacyjne i edukacyjne dzieci)
- zajęcia muzyczne w szkole (nauka gry, śpiewu i tańca) stwarzają jedyną szansę rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci
w tej dziedzinie
- wszystkie powyższe zajęcia realizowane w ramach świetlicy w latach poprzednich dowiodły ich potrzeby, wskazały na ich
kontynuowanie, aby dzieci z terenów wiejskich miały takie same możliwości i warunki rozwoju jak w mieście

Miejsce realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w Centrum Oświatowo – Kulturalnym im. Jana Heweliusza w Potarzycy.
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Grupa odbiorców zadania
Bezpośrednimi adresatami tego zadania będą dzieci i młodzież Centrum Oświatowo – Kulturalnego im. Jana Heweliusza w
Potarzycy, które będą brały udział w różnych zajęciach organizowanych w ramach realizacji zadania świetlicy
socjoterapeutycznej i opiekuńczo – wychowawczej. Przewidywana ilość osób biorących udział w zadaniu to ok. 50
uczniów, przy czym zajęcia logopedyczne będą obejmowały dzieci z przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne z programem socjoterapeutycznym dzieci klas I – VII szkoły podstawowej oraz II-III
gimnazjum, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia kółka muzycznego dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i
gimnazjum.

Wielu uczniów naszej szkoły zostało zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie.
Praktycznie w każdej klasie jest kilkoro uczniów posiadających opinię z PPP w Jarocinie o dostosowaniu wymagań
edukacyjnych do możliwości ucznia ze względu na różne dysfunkcje rozwojowe. Dlatego zachodzi konieczność
wspomagania uczniów w nadrabianiu zaległości, dostosowaniu wymagań edukacyjnych z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom. Tym uczniom należy
zapewnić dodatkowe zajęcia wyrównawcze, jak i specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których głównym
celem jest zapobieganie degradacyjnym zmianom, rozwijanie cech pozytywnych, przezwyciężanie lęku, niepokoju,
uwolnienie się od przygnębienia, zniechęcenia, poczucia niższej wartości. Taka forma pomocy pozytywnie wpływa na
dziecko. Zorganizowany odpowiednio czas, pod okiem specjalistów z danej dziedziny, odciąga te dzieci od szukania
rozrywki przy udziale różnych używek i nałogów.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel logopeda diagnozuje wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
dzieci z klas I –III szkoły podstawowej, pod względem poprawnej wymowy. Dzieci z różnymi zaburzeniami wymawiania
głosek są dzielone na grupy 3-4 osobowe, w celu korygowania zdiagnozowanej wady. Zajęcia logopedyczne, mające na
celu skorygowanie nieprawidłowych nawyków wymowy, będą miały bardzo duży wpływ na przyszłe sukcesy dzieci w
szkole – poprawną analizę głoskową wyrazów, a co za tym idzie poprawne pisanie i czytanie nowo poznanych wyrazów.
Zajęcia dla grupy uczniów uzdolnionych, są również bardzo potrzebne. Mamy grupę dzieci uzdolnionych wokalnie i
tanecznie. Swoje umiejętności prezentują nie tylko na uroczystościach szkolnych, ale również na konkursach gminnych i
powiatowych. Swoją pasją i zaangażowaniem w dodatkowe zajęcia muzyczne zarażają innych, nawet chłopców, którzy
wraz z dziewczynami wzięli udział w Powiatowym Konkursie Tańca w Cielczy.
Realizacja tych wszystkich zadań, w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, jest możliwa
tylko przy dodatkowym wsparciu finansowym.

Pośrednio adresatami będzie społeczność wsi Potarzyca i rodzice uczniów (ok.200 osób), jako widzowie przygotowanych
imprez okolicznościowych.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przy realizacji zadania będą wykorzystane sale lekcyjne Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Potarzycy oraz pomoce
dydaktyczne dostępne w szkole odpowiednie do różnorodnych zajęć przeprowadzonych w ramach zadania świetlicy
wychowawczo-opiekuńczej dla dzieci i młodzieży.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Uczniowie chętnie uczestniczą i angażują się w życie szkoły.
- Uczniowie potrafią współpracować ze sobą nawzajem.
- Chętnie prezentują swoje prace i umiejętności na forum szkoły.
- Uczniowie prawidłowo funkcjonują w zespole klasowym.
- Uczeń zna swoje mocne strony i realizuje swoje działania zgodnie z umiejętnościami jakie posiada.
- Uczniowie pożytecznie spędzają wolny czas, rozwijając swoje zainteresowania.
- Najmłodsi uczniowie, korzystający z zajęć logopedycznych, łatwiej, pewniej i z sukcesem rozpoczynają naukę w szkole

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)
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1 Wynagrodzenie dla nauczycieli
prowadzących zajęcia 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

2 artykuły papierniczo-biurowe, gry
edukacyjne, pomoce logopedyczne 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

3 koordynator projektu 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

Koszty ogółem: 3 800,00 zł 3 000,00 zł 800,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Statut

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


