Załącznik nr 1 do Ogłoszenia E.524.1.2022 Wójta Gminy Dywity
z dnia 26.01.2022r.

Prowadzenie Izby Pamięci Marii Zientary –Malewskiej w Brąswałdzie
w okresie 01.04.2022r. -31.12.2022r.
Specyfikacja
1. Oprowadzanie po Izbie, przyjmowanie grup zwiedzających – co najmniej trzy razy
w miesiącu- (oferta adresowana do grup zorganizowanych przede wszystkim szkół, termin
uzgadniany telefonicznie);
- Izba jest dostępna dla zwiedzających w każdy poniedziałek i środę w godz. 15.00-19.00
oraz w soboty po uprzednim powiadomieniu.
2. Utrzymanie porządku i czystości w Izbie Pamięci;
3. Druk książki Maria Zientara-Malewska, fotobordy oraz strona Zientara-Malewska;
4. Organizacja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary-Malewskiej.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia E.524. 1 .2022 Wójta Gminy Dywity
z dnia 26.01.2022r.

Prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z zespołem ” Spręcowia”
w Spręcowie 02.09.2022 – 31.12.2022
Specyfikacja

1. Poprowadzenie zajęć tanecznych młodszej grupy 1raz w tygodniu po 2 godz.
2. Poprowadzenie zajęć tanecznych starszej grupy 1 raz w tygodniu po 2 godz.
3. Prowadzenie zajęć tanecznych grupie seniorów 1 raz w tygodniu po 1 godz.
4. Poprowadzenie zajęć orkiestry 1 raz w tyg. po 1 godz.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia E.524.1.2022 Wójta Gminy Dywity
z dnia 26.01.2022r.

Akademia matematyczna z pasją –
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
uczącej się na terenie Gminy Dywity
Specyfikacja
1. Wyłonienie uczestników programu – uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
nauk matematycznych;
2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem specjalnym, w celu dobrania metod pracy
z uczniami szczególnie uzdolnionymi;
3. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim bądź z innymi
Uniwersytetami w Polsce w celu organizowania uczestnikom programu wykładów,
warsztatów z pracownikami naukowymi uczelni wyższych;
4. Integracja kół matematycznych działających w szkołach podstawowych Gminy Dywity;
5. Wspólne, międzyszkolne podejmowanie wyzwań matematycznych, wymiana
doświadczeń między uczniami jak i nauczycielami matematyki szkół podstawowych
działających na terenie Gminy Dywity;
6. Podjęcie współpracy ze specjalistami, naukowcami w celu rozwijania pasji
i umiejętności matematycznych uczniów szczególnie uzdolnionych;
7. Wyjazdy do centrów naukowych.

Czas trwania projektu: 03.2022r. - 12.2022r.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

