
 

      Załącznik do zarządzenia nr 011.07.2022.AN
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie 

z dn. 18 lutego 2022 r.

Standard do usługi: 

„ZAJĘCIA JĘZYKOWE” 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Nauka języka obcego pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka.  Dzięki nauce języków
kształtujemy  w dzieciach  świadomość  społeczną  i  kulturową  oraz  poszerzmy  jego horyzonty.
Dzieci ucząc się języka ćwiczą swoją pamięć,  a dzięki dodatkowym lekcjom przeprowadzanym
w odpowiedniej formie, nauka języków obcych staje się przyjemnością i wymaga mniej wysiłku,
co  wzmacnia  motywację  wewnętrzną  dzieci  i  gwarantuje  lepsze  wyniki  w  dalszej  nauce.
Znajomość  języka  obcego  stanowi  wspaniały  kapitał,  który  ogromnie  ułatwia  start  w dorosłe
życie. 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U z 24 września 2019 poz. 1818).

CEL USŁUGI

Celem usługi „zajęcia językowe” jest powiększanie zasobu słów i tworzenie nowych związków
wyrazowych, które mają na celu rozwijanie umiejętności lingwistycznych. Ponadto nauka języków
obcych rozwija  wyobraźnię i  pozwala na sprawne przechodzenie z  jednej  struktury językowej
w drugą.  Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  doskonale  znają  obecne  wymogi  egzaminacyjne
i wiedzą,  jak  przygotować do nich  uczniów  krok po kroku.  W związku z  czym do egzaminu
ósmoklasisty powtarzane i omawiane będą zagadnienia – zgodnie z nową podstawą programową
kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej  określonej  w  przepisach  rozporządzeń  Ministra
Edukacji Narodowej.

ZAKRES PODMIOTOWY

Usługa społeczna pt. „Zajęcia językowe” jest przeznaczona dla dzieci z siódmych i ósmych klas
szkół podstawowych, które są mieszkańcami gminy Gogolin.

ZAKRES RZECZOWY

Zakres usługi pt. „Zajęcia językowe” obejmować będzie:

• prowadzenie  zajęć językowych (j. niemiecki i j. angielski) przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną;
• rozwijanie kompetencji językowych;
• przygotowywanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty;
• umiejętne wykorzystywanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań uczniów;



 

• wyrównywanie  braków edukacyjnych  wynikających  z  ograniczeń funkcjonowania
szkół  i  placówek  w  związku  z  wprowadzeniem  stanu  epidemiologicznego
wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

SPECYFIKACJA

Do w/w usługi przewidziane jest zakwalifikowanie  minimum 60 uczestników i utworzenie co
najmniej  12  grup  językowych  (lecz  nie  więcej  niż  do  ilości  środków  zaplanowanych
w budżecie CUS na realizację zadania), które będą objęte usługą w wymiarze maksymalnej
do  4 godzin miesięcznie, przez okres  6 miesięcy  w celu osiągnięcia wskaźników  w związku
z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi
priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. 

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Przeprowadzania zajęć językowych w miejscu do tego wyznaczonym;
2. Przeprowadzenia  zajęć  językowych w  ilości  maksymalnie  4 godzin  miesięcznie  przez

okres 6 miesięcy dla jednego uczestnika projektu;
3. Opracowania i przeprowadzenia ankiety monitorującej poziom zadowolenia uczestników

po zakończeniu udziału w usłudze.

WARUNKI  LOKALOWE

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia konsultacji w celu realizacji projektu. 
2. Zapewnienia  zaplecza  lokalowego  w  co  najmniej  czterech punktach  usytuowanych

w różnych miejscach na terenie gminy Gogolin spełniające następujące kryteria:
a)  pomieszczenia dostosowane do osób z niepełnosprawnością;
b)  pomieszczenia z dostępem do sanitariatów;
c)  zapewnienia przestrzeni lokalowej zgodnej z aktualnymi ograniczeniami związanymi
z epidemią COVID-19.

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

• nauczyciele z uzyskanym tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym lub
nauczyciele Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych:

 - kierunek filologia angielska;

 - kierunek filologia germańska. 

• dobra znajomość obsługi komputera i zainteresowanie komunikacją przez Internet;

• empatia oraz wysoka kultura osobista;

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.



 

PROCEDURY STOSOWANE PRZY REALIZACJI USŁUGI

1. Uczestnikami  usługi  mogą  być  wyłącznie  uczniowie  siódmych  i  ósmych  klas  szkół
podstawowych będący mieszkańcami gminy Gogolin. 

2. Uprawnionymi do  złożenia wniosku będą rodzice/opiekunowie prawni dzieci  biorących
udział w zajęciach zwanymi dalej Wnioskodawcą.  

3. Zgłoszenie  wniosku  o  udział  w  oferowanej  usłudze  będzie  przyjmowana  osobiście
u Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych zatrudnionych w CUS lub
w miejscu, w którym przebywa Wnioskodawca po uprzednim kontakcie telefonicznym pod
numerem 77 47 49 400 lub 668 580 107. 

4. Decyzja o kwalifikacji  uczestników usługi zostanie podjęta na podstawie następujących
kryteriów:
a)  kolejności zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu);
b)  kompletności  oraz  poprawności  formalnej  złożonych  Dokumentów  Rekrutacyjnych
stanowiących załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

5. Regulamin  Rekrutacji  oraz  Dokumenty  Rekrutacyjne  dostępne  są  w  Centrum  Usług
Społecznych w Gogolinie lub na stronie internetowej CUS.

6. Odmowa  wypełnienia  Dokumentów  Rekrutacyjnych,  a  zwłaszcza  podania  danych
osobowych  potrzebnych  do  monitorowania  wskaźników  kluczowych,  przeprowadzenia
ewaluacji  oraz odmowa zobowiązania się  Wnioskodawcy do przekazania informacji  na
temat  jej  sytuacji  po  opuszczeniu  Projektu,  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu i negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

ZASADY MONITORINGU

1. W przypadku realizacji Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

a) realizacja  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych  jest  na  bieżąco  monitorowana
przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, który opracował ten
plan poprzez sprawdzanie listy obecności;

b) po  zakończeniu  realizacji  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych,  Koordynator
Indywidualnych  Planów  Usług  Społecznych  przeprowadza  z  osobą  objętą
Indywidualnym Planem Usług Społecznych rozmowę podsumowującą realizację tego
planu;

c) na podstawie informacji uzyskanych w toku monitorowania realizacji Indywidualnego
Planu  Usług  Społecznych  oraz  rozmowy  podsumowującej  Koordynator
Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza opis przebiegu i rezultatów tego
planu zgodnie z harmonogramem. Opis dołączany jest do akt sprawy.

2. W przypadku nieopracowania Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

a) obecność  uczestnika  usługi  jest  na  bieżąco  monitorowana  przez  Koordynatora
Indywidualnych Planów Usług Społecznych, poprzez sprawdzanie listy obecności;

b) po  zakończeniu  realizacji  usługi  przez  uczestnika,  Koordynator  Indywidualnych
Planów Usług Społecznych przeprowadza z osobą biorącą udział w usłudze rozmowę
podsumowującą;



 

c) na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  toku  monitorowania  oraz  rozmowy
podsumowującej Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza
opis  przebiegu  i  rezultatów  usług  społecznych  zgodnie  z  harmonogramem.  Opis
dołączany jest do akt sprawy.

Organizator Usług Społecznych


