
u's - (\. rrś 
' ]' lt UYtt(iŚZoUo 0 4 l

iil \4LLc{ O6Ł4\ŻŁp
u h l.os. Jt,/{

/

Załączniki do rozporządzenia M ini5tra
Rodz ny Pracy r Po'iryk' Spole.znej
z dnia.................(poz. .......)

Załącznik nr 1

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wvpelniania ofertv:
ofertę należy wypełnlć Wyłącznle W blałych pustych po ach, Żgodnie z instrukcjaml umjeszcŻonymi przy poszcŻególnych poIach

oraz w przyplsach.
zaz|aczenie gwiazdką, np':,,pobieranie*/n epobieranie*" oznacza, że na eży skreśl]ć niewłaśclwą odpowedź, pozostawiójąc
prawidłową' Przyklad:,,p€bi€{a+i€j/niepobleranie*".

l' Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll' Dane oferenta (-ów)

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Organ administracji publicznei,
do którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Boguchwale

2' Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. o du iałalności pożytku
pr-rblicznego i o wolonlariacie

3. Rodzai zadania publicznegol) Kurs robotykl i programowania

4. Twuł zadania publicznego Robocode _ młodY kreator

5. Termin realizacii zadania publicznego2)
Data
rozpoczecia

04.09.201.'l Daia
zakończenia

30 .1.1. .201.1

1. Nazwa oferenta {-ów}, forma prawna, numer Kraiowe8o Rejestru sądowego lub innej €widencji, adres siedziby oraz
ad.e5 do korespondencji (ieżelijest inny od adresu siedziby}

ToWarzystwo Przvjaciół
Liceurn ogó ln o kształcącego w BoguchWaIe
ul. Doktora Tkaczowa 146,36 040 Boguchwała
NtP s170359719
REGON 180864548

2, lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania Wyjaśnleń dotyczących ofeńy
(np. n"-np 

'erpfo-J 
ddre5 po.rly elekl on-crrer.

numer faksu, adres slronv internetowei)

tel.Il 8714421, fax 17 8711606
http://www.liceu m. boguchwa la. pl

h!e-qo. bec!!lr!!l!@

1. opis zadania publicznego proponowanego do realizac.ji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego

odbiorców zadania oraz przewidvwanePo do wvkorzvstania wkładu osoboweso lub
jekt Robocode - młody kreator, to kurs skierowany do uczniów Liceum oraz Gimnazjum i ma na cel

prowadzenie młodZieży W śWiat techniki, robotyki i programowania' Za.jęcia prowadZone będą W Liceu

ó lnoksZtałcącym W BoguchWa le.

lem kursu jest zainteresowanie UcZnióW przedmiotami technicznymi iroZWinięcie ich zdoIności

1 ] Rodzaj zadan]a zaWiera się W Żakresie Żadań okreś onych w art' 4
pub jcŻnego lo WoIontarlacie'

2)Termin 
realizacji zadania nie moźe być dłUŹsZy nlż 9o dnl

ustaWy z dnia 24 kWletnia 2003 r' o dŻiałalności-pożytku



//

przez Żąęcja z zakresu robotyki. Uwzględniając podejście całościowe do zagadnienia, kurs obejmował będzi

budowy robotów i metody ich programowania.

boty Photon _ innowacyjne i wchodzące na rynek roboty edukacyjne, docenione przez bardzo wieI

jalistów i firm branżowych _ mają na celu uczyć programowania' Robot dostosowUje się do Um

h młodego człowieka ipozwa|a mu kształcić umiejętności postrzegania irozwiązywania praktycz

obIemóW z zakresu robotyki i programowania. ogromnym atutem tego typu robotóW jest uczenie W spo

zny dla ucznia. Dotychczasowe umiejętności ucznia _ nabyte na przykład w grach kompute

Unikacji internetowej, czy składaniu modeli _ zostaną umiejscowione w realnej' szerszej dla

. staje się pośrednio kreatorem robota' Uczeń chcąc nim sterować uczy się programowania (

ierwszym etapie W Wersji ,,kafeIkowe1'') oraz obsługi sensorów'

urs ten wprowadzi młodzież W świat techniki i przygotuje go na da|szy rozwó.j' Szkoła jest przygotowana

ntynuacji podejmowanego zadania. W koIejnych etapach uczniowie uczyć się będą między innymi składa

ne roboty ( Lego Mindstorms _ dostępne w szkole). NaUczą się tworzyć e|ementy ruchome, interaktywne,

równieŹ działające jako reakcja na bodźce z czujników' Nauczą się sterować silnikiem w specjal

isku programowania.

ięki robotom PHoToN szkoła będzie miała możliwość całościowego kształcenia zainteresowań iumi
echnicznych i programistycznych młodzieży.

trakcie kursu młodzieŹ nauczy się podstaW, dostosowanego do poziomu grupy, języka pro8ramowania

iowie uczyć się będą.jak należy przejść ścieżkę od postawienia problemu, przez zaprojektowanie rozwiązan

a|8orytm), tworŻenie kodu/programu do działającego rozwiązania. Uczniowie będą uczyć się ulepszać

rogram poprzez testowanje robota, modyfikac.je jego działania'

dem własnym ToWarzystwa będą koszty poniesione na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego kursy'

prowadzając realizację tego zadania liczy się na:

. Wzrost zainteresowania programowaniem, techniką i robotyką

r Nauczenie podstaw budowy i proBramowania robotóW

. Nauka logicznego i algorytmicznego myślenia

. Nauczenie podstaW Wybranego języka programowania

o WZmocnienie umiejętności pracy zespołowej

. Zarysowanie dalszej perspektywy rozwoju kompetencji abso|wentów Gimnazjum w 
' 
zak

programowania poprzez aplikowanie do ksŻtałcenia W LiceUm ogólnokształcącym w BoguchwaIe.
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lV'szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztóW

istnieje możliWość dodania kolejnychwierszy)

(podp]s osobV upowaŹn onej

ub podp]sY osób upoważnlonYch

do składanla ośWiadcŻeń Wo

w imleni!r oferenta)

załacznik:
W przypadku gdy oferent nle jest Żarejestrowany W Krajowym Rejestrze sądowym potwierdzona za zgodność z oryginalem

kopia aktualnego WVciągU Ż innego rejestru lub ewidencji'

]) Wattość kosztów ogółem do poniesienla z dotacji nie może przekrocŻyć 10 000 Żł'

a )W przypadku wsparcia realizacji zadania publlcznego'

ośWiadczam( y), że:

i) propono*"'n" ,"aanle publlczne będzie realizoWane Wyłącznie W zakresie działaJności pożytku pubIicznego oferenta;

zj w ,amach składanej oferty przeWidujemy p€ł+eFa'j#lniepobieranie* świadczeń pienjężnych od adresatów zadania;

3j wszystkle podane w ofercje oraŻ załącŻnikach informac]e 5ą Żgodne Ż aktualnvm stanem prawnym ifaktycznym;

4) oferentYofufeF€i! składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)rła+eea ijąP Z opłacaniem na|eżnoścl z tytułL] zobowlązan

podatkowVch;
5)oferent*lefufeF€i+składającyniniejsząofertęn]eza|ega(jąPlzalee+łją]rzopłacaniemna|eżnośclztytułuskładekna

Ubezpieczenia społeczne'

ogramowania oraz działania' Ponadto

iowie zapoZnają się z problematyką wytwarzania oprogramowania od momentu specyfikacji probIemu

ez jego projektowanie, testowanie, poprawianie I modyfikacje

dobie cyfryzacji - Umiejętności obsłUgiwania Urządzeń elektrycznych' mechanicznych czy komputer

nowią podstawę e8zystencji, zaś umiejętność kreowania itworŻenia nowych programów' czy mechanizm

ć będzie możliwość rozwoju młodemu człowiekowi'

Wiadomość Współczesnych trendów i kierunków W technice pozwoli nie tylko przygotować ucznia na wyzwa

spółczesnejtechnikijakrównieżdamusolidnepodStawy_umoŹliwiającesamodzielnekształcenie

osowanie rozwoju do własnych zainteresowań i umożliwienie zdobycia zawodu gwarantującego stabi

ud nienie i rozwój.

Rodzai kosztu

ń '-ouotv puoror.r - -bot edukacyjny

Koszt całkowity
{zl}tp.

1
10 000, 00 10 000, 00

Wynagrodzenie 2 000, 00 2 000, 00

Koszty ogół€m:
12 000, 00 10 000, 00 2 000, 00


