DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z
dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
(M.P. poz. 1250) zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu,
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r, w sprawie
szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych
(Dz. U. poz. 1712) oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadania 2.4,
Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) oraz
porozumienia nr MEN/2018/DWKI/849 z dnia 16 maja 2018 r. na rzecz Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku.
Prowadzenie zajęć terapii psychologicznej (część I)
Prowadzenie zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej (część II)
Prowadzenie zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej (część III)
Prowadzenie zajęć logopedycznych (część IV)
Prowadzenie zajęć logopedycznych (część V)
Prowadzenie zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi (część VI)
Prowadzenie zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi (część VII)
Prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie (część VIII)
Prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej (część IX)
Prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej (część X)
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć terapii psychologicznej, w celu realizacji zadań określonych w art. 90v
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii psychologicznej świadczone będą w formie
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki
szkolnej.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 390.
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Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia terapii psychologicznej należeć będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (terapia psychologiczna),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, w celu realizacji zadań określonych
w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zadań
wiodących
ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej świadczone będą
w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu
podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych prowadzone one będą
z grupą liczącą nie więcej niż troje dzieci.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
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Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 390.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej należeć będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część III
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, w celu realizacji zadań określonych
w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zadań
wiodących
ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej świadczone będą
w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu
podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych prowadzone one będą
z grupą liczącą nie więcej niż troje dzieci.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
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Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 390.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej należeć będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć logopedycznych, w celu realizacji zadań określonych w art. 90v ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych świadczone będą w formie
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki
szkolnej.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
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Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 390.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia logopedyczne należeć będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (zajęcia logopedyczne),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część V
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć logopedycznych, w celu realizacji zadań określonych w art. 90v ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych świadczone będą w formie
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki
szkolnej.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
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Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 390.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia logopedyczne należeć będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (zajęcia logopedyczne),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część VI
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi, w celu realizacji zadań
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zadań
wiodących
ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi
świadczone będą w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w wieku od
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urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych
prowadzone one będą z grupą liczącą nie więcej niż troje dzieci.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 260.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi należeć będzie
m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (z dziećmi niedowidzącymi i
niewidomymi),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część VII
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi, w celu realizacji zadań
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zadań
wiodących
ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi
świadczone będą w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w wieku od
urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych
prowadzone one będą z grupą liczącą nie więcej niż troje dzieci.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 260.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi należeć będzie
m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (z dziećmi niedosłyszącymi i
niesłyszącymi),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.
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Część VIII
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, w celu realizacji zadań
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zadań
wiodących
ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
świadczone będą w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w wieku od
urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych
prowadzone one będą z grupą liczącą nie więcej niż troje dzieci.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 470.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie należeć
będzie m.in:
wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
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9)

10)

prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część IX
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej, w celu realizacji zadań określonych w
art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej świadczone będą w
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez
nie nauki szkolnej.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 520.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji sensorycznej należeć będzie m.in:
wykonanie dziecku diagnozy procesów integracji sensorycznej,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (terapia integracji sensorycznej),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
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9)

10)

prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.

Część X
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie
prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej, w celu realizacji zadań określonych w
art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej świadczone będą w
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez
nie nauki szkolnej.
Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Płocka (w tym dom uczestnika terapii).
Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 6 sierpnia
do 31 grudnia 2018r.
Ilość godzin do zrealizowania: max. 520.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców,
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.
Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług
wykonywanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty
czasu pracy.
Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji sensorycznej należeć będzie m.in:
wykonanie dziecku diagnozy procesów integracji sensorycznej,
opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu
terapii,
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do
potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka (terapia integracji sensorycznej),
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem
w domu,
ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i
eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym,
ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół,
nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami
terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
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9)

10)

prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017r. poz. 1635),
monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.
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