
Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

FISZKA KONKURSU1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      X      

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

67 546 700,00 
a) Dolnośląskie: maksymalna wartość projektu: 4 695 800,00 PLN dla minimum 480 

uczestników, 

b) Kujawsko-pomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 617 800,00 PLN dla minimum 368 

uczestników, 

c) Lubelskie: maksymalna wartość projektu: 4 233 800,00 PLN dla minimum 432 uczestników, 

d) Lubuskie: maksymalna wartość projektu: 1 846 600,00 PLN dla minimum 176 uczestników, 

e) Łódzkie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 416 uczestników, 

f) Małopolskie: maksymalna wartość projektu: 6 406 700,00 PLN dla minimum 688 

uczestników, 

g) Mazowieckie: maksymalna wartość projektu: 8 763 700,00 PLN dla minimum 944 

uczestników, 

h) Opolskie: maksymalna wartość projektu: 2 007 300,00 PLN dla minimum 192 uczestników, 

i) Podkarpackie: maksymalna wartość projektu: 4 387 800,00 PLN dla minimum 448 

uczestników, 

j) Podlaskie: maksymalna wartość projektu: 2 231 700,00 PLN dla minimum 224 uczestników, 

k) Pomorskie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 416 uczestników, 

l) Śląskie: maksymalna wartość projektu: 7 143 300,00 PLN dla minimum 768 uczestników, 

                                                           
1
 Uruchomienie konkursu uzależnione jest od opracowania właściwych produktów projektów 

pozakonkursowych 



m) Świętokrzyskie: maksymalna wartość projektu: 2 539 700,00 PLN dla minimum 256 

uczestników, 

n) Warmińsko-mazurskie: maksymalna wartość projektu: 2 693 700,00 PLN dla minimum 272 

uczestników, 

o) Wielkopolskie: maksymalna wartość projektu: 5 817 500,00 PLN dla minimum 624 

uczestników, 
p) Zachodniopomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 001 700,00 PLN dla minimum 304 

uczestników. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3,00 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu 

wspomagania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS 
7008 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie określonym w programie 
7008 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 



1. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie 

udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry 

kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi 

na niniejszy konkurs.  

 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak 

najwyższej jakości wsparcia dla 

uczestników projektu: kadry 

zarządzającej szkół i placówek 

oświatowych.  

Wybór Beneficjentów posiadających 

doświadczenie w udzielaniu wsparcia 

przedstawicielom kadry kierowniczej 

systemu oświaty w postaci projektu 

lub usług szkoleniowo-doradczych na 

kwotę stanowiącą co najmniej 1/3 

wartości projektu składanego w 

odpowiedzi na niniejszy konkurs 

zapewni efektywne wsparcie dla tej 

grupy w ramach projektowanej 

interwencji oraz zwiększa 

prawdopodobieństwo prawidłowej 

realizacji projektu.  

Pod pojęciem przedstawicieli kadry 

kierowniczej systemu oświaty IOK 

rozumie: 

a) dyrektorów i wicedyrektorów 

szkół i placówek; 

b) przedstawicieli organów 

prowadzących - osoby z 

zarządów JST, odpowiedzialne 

za sprawy oświaty, osoby z 

urzędów JST, odpowiedziane za 

sprawy oświaty na terenie danej 

JST; 

c) przedstawicieli organów nadzoru 

- osoby współpracujące 

bezpośrednio z kadrą 

zarządzającą szkół i placówek w 

ramach nadzoru 

pedagogicznego. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

2. Projekty realizowane są w partnerstwie z podmiotem, którego zadania statutowe są związane z 

kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 

dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 

r. poz. 1041, z  późn. zm). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak 

najwyższej, jakości kształcenia i 

doskonalenia uczestników projektu. 

Projekty partnerskie gwarantują 

kompleksowość usług prowadzonych 

w ramach projektu. 

Z uwagi na bardzo szeroki zakres 

oferty szkoleniowo-doradczej 

wymagana jest realizacja projektu z 

partnerem. 

Udział w projekcie partnera, którego 

statutowe zadania związane są z 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



realizacją zadań w zakresie 

kształcenia lub doskonalenia 

zawodowego nauczycieli ma na celu 

powiązanie projektu z systemem 

wspomagania nauczycieli i większą 

trwałość projektu. 

Zadaniem partnera będzie współpraca 

przy przygotowaniu szkoleń i 

prowadzenie doradztwa oraz 

wspomagania dla osób 

przeszkolonych w projekcie – przede 

wszystkim w zakresie wskazanym w 

literach a), c), d) wskazanych w 

kryterium dostępu nr 3. 

3. Projekt konkursowy zakłada wdrożenie programu szkoleniowo-doradczego wraz z pakietem 

przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, wypracowanych w ramach projektu 

pozakonkursowego ORE Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej 

systemu oświaty. 

Projektodawca jest zobowiązany do: 

a) przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleniowych odpowiadających wymogom 

określonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego wraz z innymi zasobami szkoleniowymi. 
 

b) przeprowadzenia dla każdej grupy szkoleniowej 72 h szkolenia, podzielonego na 3 moduły po 3 dni 

każdy, w celu wzmocnienia umiejętności przywódczych dla kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), 

nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 

oraz stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

c) przygotowania szczegółowych planów i programów doradczych odpowiadających wymogom określonym 

w ramowym programie doradczym przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu 

pozakonkursowego. 

d) przeprowadzenia dla każdego uczestnika projektu 24 h indywidualnego doradztwa wspierającego 

wykorzystanie w trakcie procesu wspomagania, umiejętności przywódczych oraz wiedzy na temat 

stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, zdobytych podczas szkolenia  

e) zorganizowania w regionie – z wykorzystaniem platformy www.doskonaleniewsieci.pl – sieci współpracy 

dla kadry kierowniczej szkół i placówek oraz nadzoru nad uczestnictwem każdego uczestnika projektu w 

sieciach współpracy na platformie e-learningowej www.doskonaleniewsieci.pl jako formy doradztwa w 

trakcie prowadzenia wspomagania – w wymiarze min. 30 h. 

Uzasadnienie: 

Szczegółowe plany i programy 

szkoleniowo-doradcze zostaną 

przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ramowym programie 

szkoleniowo-doradczym. Ramowy 

program jest gwarancją, że 

Projektodawcy w czasie 

organizowanych szkoleń i doradztwa 

wykorzystają formy i metody pracy, 

umożliwiające uczestnikom szkoleń 

nabycie umiejętności przywódczych 

dla kształcenia kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz stosowania 

metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia i przełożone na 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
http://www.doskonaleniewsieci.pl/


praktykę podczas procesu 

wspomagania realizowane przez 

dyrektora równolegle z projektem. 

Ramowy program szkoleniowo-

doradczy zostanie wypracowany przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego pn. 

„Przywództwo – opracowanie modeli 

kształcenia i wspierania kadry 

kierowniczej systemu oświaty” 

(POWER Dz. 2.10 Typ 3) i zostanie 

załączony do regulaminu konkursu. 

UWAGA: Ostateczne zasady 

prowadzenia doradztwa, 

wypracowane przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego pn. 

„Przywództwo – opracowanie 

modeli kształcenia i wspierania 

kadry kierowniczej systemu 

oświaty” (POWER Dz. 2.10 Typ 3), 

zostaną ostatecznie przekazane 

Beneficjentom nie później niż do 

31.05.2018 r.  

Na etapie składania wniosków 

Beneficjenci otrzymają jednak dane 

umożliwiające im  zarówno 

przygotowanie harmonogramu i 

szczegółów prowadzonych działań 

w ramach doradztwa, jak i 

dokonanie kalkulacji budżetu (patrz: 

kryterium dostępu nr 8).  

 

Przez nadzór nad uczestnictwem 

każdego uczestnika projektu w 

sieciach współpracy na platformie e-

learningowej rozumieć należy formalne 

włączenie wsparcia w postaci 

wirtualnej do programu doradztwa, 

zapewnienie informacji na temat 

sposobu działania platformy e-

learningowej, wymaganych danych do 

rejestracji, logowania i korzystania 

dostępnych na niej zasobów oraz 

weryfikację wiedzy zdobytej przez 

uczestników podczas tego rodzaju 

wsparcia. 

Koordynatorami/moderatorami sieci 

będą doradcy. 

4. Grupę docelową projektu stanowią dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne osoby pełniące funkcje kierownicze 

w szkole, przy czym z jednej szkoły w projekcie może wziąć udział jedna osoba.  

Uzasadnienie: 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

odpowiadają za tworzenie w szkole 

warunków organizacyjnych do pracy, a 

także posiadają szereg instrumentów 

wpływu na jakość pracy szkoły i mogą 

wykorzystywać w tym celu narzędzia 

dostępne kadrze kierowniczej, takie jak: 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



kształtowanie planów nauczania, 

zatwierdzanie programów nauczania i 

wyboru podręczników, zatrudnianie 

nauczycieli, ocena ich kwalifikacji i 

przygotowania do realizacji zadań, 

ustalanie przeznaczenia środków na 

doskonalenie nauczycieli, 

diagnozowanie potrzeb szkół dla 

ustalenia niezbędnego zakresu 

wspomagania, itd. Mając na uwadze 

wskazane kompetencje dyrektora 

szkoły planowana w ramach ww. typu 

operacji interwencja ma na celu 

działania, których efektem będzie 

przygotowanie dyrektorów, 

wicedyrektorów i innych osób 

pełniących funkcje kierownicze w 

szkole do planowania i organizowania 

pracy szkoły w taki sposób, aby 

wesprzeć rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, języków 

obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw 

uczniów (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia do 

ucznia. 

Pod pojęciem „inne osoby pełniące 

funkcje kierownicze w szkole” IOK 

rozumie kierowników zespołów 

przedmiotowych oraz kierowników 

świetlic szkolnych. 

Objęcie wsparciem jednego 

przedstawiciela z jednej szkoły ma na 

celu objęcie wsparciem w ramach 

dostępnych funduszy, jak największej 

liczby szkół.  

5. Projektodawca zobowiązuje się objąć wsparciem min. 50% uczestników – dyrektorów, wicedyrektorów i 

innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole - pracujących w szkołach funkcjonujących na  

terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

równomiernego rozkładu wsparcia 

i objęcia działaniami projektów 

realizowanych w ramach niniejszego 

konkursu dyrektorów i wicedyrektorów 

oraz innych osób pełniących funkcję 

kierownicze w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów 

defaworyzowanych. Gminy wiejskie 

i miejsko-wiejskie stanowią ponad 57% 

wszystkich jednostek podziału 

terytorialnego w związku, z czym 

projektodawcy powinni uwzględnić 

potrzeby szkół i placówek oświatowych 

funkcjonujących na ich obszarach w 

planowaniu działań projektowych 
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nakierowanych na poprawę jakości 

usług edukacyjnych i tym samym 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów. 

 

6. Alokacja na konkurs wynosi 67 546 700,00 PLN i została podzielona na poszczególne 16 województw 

zgodnie z poniższym schematem:  

a) Dolnośląskie: maksymalna wartość projektu: 4 695 800,00 PLN dla minimum 480 uczestników, 

b) Kujawsko-pomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 617 800,00 PLN dla minimum 368 uczestników, 

c) Lubelskie: maksymalna wartość projektu: 4 233 800,00 PLN dla minimum 432 uczestników, 

d) Lubuskie: maksymalna wartość projektu: 1 846 600,00 PLN dla minimum 176 uczestników, 

e) Łódzkie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 416 uczestników, 

f) Małopolskie: maksymalna wartość projektu: 6 406 700,00 PLN dla minimum 688 uczestników, 

g) Mazowieckie: maksymalna wartość projektu: 8 763 700,00 PLN dla minimum 944 uczestników, 

h) Opolskie: maksymalna wartość projektu: 2 007 300,00 PLN dla minimum 192 uczestników, 

i) Podkarpackie: maksymalna wartość projektu: 4 387 800,00 PLN dla minimum 448 uczestników, 

j) Podlaskie: maksymalna wartość projektu: 2 231 700,00 PLN dla minimum 224 uczestników, 

k) Pomorskie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 416 uczestników, 

l) Śląskie: maksymalna wartość projektu: 7 143 300,00 PLN dla minimum 768 uczestników, 

m) Świętokrzyskie: maksymalna wartość projektu: 2 539 700,00 PLN dla minimum 256 uczestników, 

n) Warmińsko-mazurskie: maksymalna wartość projektu: 2 693 700,00 PLN dla minimum 272 uczestników, 

o) Wielkopolskie: maksymalna wartość projektu: 5 817 500,00 PLN dla minimum 624 uczestników, 

p) Zachodniopomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 001 700,00 PLN dla minimum 304 uczestników. 

 

Każdy projekt będzie obejmował swoim zasięgiem jedno województwo.  

Uzasadnienie: 

Liczba osób objętych wsparciem w 

ramach jednego województwa została 

określona proporcjonalnie do liczby 

szkół i placówek oświatowych 

funkcjonujących na ich obszarze. Taki 

rozkład grupy docelowej pozwoli na 

proporcjonalne wsparcie dyrektorów, 

wicedyrektorów i innych osób 

pełniących funkcje kierownicze w 

szkole w zależności od liczby 

podmiotów tego typu na danym 

obszarze. 

Powstanie 16 list rankingowych – po 

jednej dla każdego województwa. W 

ramach każdej listy rankingowej do 

dofinansowania zostanie wyłoniony 

jeden projekt. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

7. Każdy uczestnik projektu, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w swojej szkole diagnozy potrzeb w 

zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 

(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. Diagnoza ta oraz pozostałe elementy procesu wspomagania zostaną 

przeprowadzone po zakończeniu udziału dyrektora/wicedyrektora w szkoleniach. Równolegle z 

procesem wspomagania funkcjonować będzie wsparcie projektowe w formie doradztwa.  

Uczestnik projektu potwierdzi fakt przeprowadzenia całego cyklu doskonalenia, od diagnozy potrzeb 

przez zaplanowanie działań prowadzonych w ramach wspomagania w wybranych obszarach i ich 

zrealizowanie, przekazaniem Projektodawcy w pierwszej kolejności planu wspomagania a następnie  

złożeniem podpisu na oświadczeniu o zrealizowanym wsparciu. Projektodawca wskaże liczbę 

opracowanych diagnoz we wniosku o dofinansowanie i liczba ta musi być tożsama z liczbą osób 

planowanych do objęcia wsparciem. Przeprowadzenie wspomagania przedszkoli /szkół /placówek nie 

będzie realizowane ze środków PO WER.  

Uzasadnienie: 
Efektem realizacji typów operacji 1, 2 

i 3 Działania 2.10. jest „Odsetek szkół 
Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



korzystających z kompleksowego 

modelu wspierania pracy szkoły dzięki 

wsparciu z EFS". Projekty w ramach 

przedmiotowego konkursu pośrednio 

przyczynią się do realizacji tego 

wskaźnika poprzez przeprowadzenie 

przez uczestników projektu procesu 

wspomagania szkoły w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania 

się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz wdrożenia 

metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

Ponadto, kryterium to ma na celu 

zapewnienie uczestnikom nie tylko 

wsparcia w postaci szkoleń i 

doradztwa, ale również wykorzystania 

zdobytej wiedzy w praktyce pod okiem 

doradcy.  

8. Projektodawca jest zobowiązany do zaplanowania wsparcia szkoleniowego dla grup liczących 

maksymalnie 16 uczestników. 
 

Uzasadnienie: 

Skierowanie wsparcia szkoleniowego 

do grup maksymalnie 16 osobowych 

zapewnia wysoką jakość wsparcia 

szkoleniowego. Z uwagi na 

zróżnicowane metody pracy 

wykorzystywane podczas szkoleń (od 

wykładu przez warsztaty i pracę 

w grupach) 16 osób to maksymalna 

liczba uczestników jednej grupy 

szkoleniowej zapewniająca optymalny 

poziom wsparcia i efektywną realizację 

celów szkoleniowych.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

9. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące, przy czym realizacja szkoleń oraz 

opracowanie szczegółowych planów i programów doradztwa musi zakończyć się przed 1 października 

2018 r. Wydatki na realizację szkoleń oraz opracowanie szczegółowych planów i programów doradztwa 

poniesione po 1 października 2018 r. zostaną uznane za niekwalifikowalne.  

Uzasadnienie: 

Dzięki temu kryterium Projektodawca 

ma możliwość działań projektowych 

według modelu:  

a) opracowanie szczegółowych 

planów i programów 

szkoleniowych odpowiadających 

wymogom określonym w 

ramowym programie szkoleń 

przygotowanym przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego wraz 

z innymi zasobami szkoleniowymi 

b) przeprowadzenie 3 modułów 

szkolenia do 30 września 2018 r. 

c) opracowanie szczegółowych 

planów i programów doradztwa 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



odpowiadających wymogom 

określonym w ramowym 

programie doradczym 

przygotowanym przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego do 30 

września 2018 r.  

d) przeprowadzenie 24 h doradztwa 

na osobę od 1 października 2018 

r.  

Przez cały okres uczestnictwa w 

projekcie uczestnicy będą mieli dostęp 

do materiałów zamieszczonych na 

platformie www.doskonaleniewsieci.pl. 

Konieczne jest uwzględnienie logiki 

działań w ramach wsparcia polegającej 

na tym, iż uczestnicy projektu po 

zakończeniu udziału w szkoleniach i 

podczas procesu doradztwa będą 

zobowiązani do przeprowadzenia w 

swoich szkołach diagnozy potrzeb w 

zakresie kształcenia kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz wdrożenia 

metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. Są zobowiązani 

również do zapewniania szkole 

wspomagania w wybranych zakresach 

realizowanego przez wybraną 

placówkę doskonalenia nauczycieli, 

poradnie psychologiczno-

pedagogiczną lub bibliotekę 

pedagogiczną.  

 

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni 

lub współpracujący z instytucjami 

wspomagania uczestniczący w 

szkoleniach będą zobowiązani do 

organizowania wspomagania 

nieodpłatnie w ramach stosunku pracy 

lub umowy cywilno-prawnej z 

instytucją systemu wspomagania. 

10. Projektodawca założy na etapie składania wniosku o dofinansowanie maksymalną kwotę wsparcia na 

osobę w ramach doradztwa i sieci współpracy w wysokości 4600 PLN.  

 

Ramowe programy doradztwa zostaną 

wypracowane przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w ramach projektu 

pozakonkursowego pn. „Przywództwo 

– opracowanie modeli kształcenia 

i wspierania kadry kierowniczej 

systemu oświaty” (POWER Dz. 2.10 

Typ 3) i zostaną przekazane 

Beneficjentom nie później niż do 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



31.05.2018 r. Na ich podstawie 

Beneficjenci będą mieli możliwość 

złożenia modyfikacji wniosku o 

dofinansowanie dotyczącej 

ewentualnych zmian w pierwotnych 

założeniach działań doradczych i będą 

zobowiązani do przeprowadzenia 

doradztwa na grupie osób biorących 

udział w szkoleniach.  

Zakłada się możliwość przeliczenia 

budżetu projektów, które zostały 

przyjęte do dofinansowania po 

ewentualnych zmianach założeń 

doradztwa wynikających z prac 

koncepcyjnych ORE w ramach 

projektu „Przywództwo – 

opracowanie modeli kształcenia 

i wspierania kadry kierowniczej 

systemu oświaty” wpływających na 

kalkulację budżetu. 

11. Beneficjent gwarantuje, że wszystkie treści i multimedia wytworzone w projekcie zostaną opublikowane 

na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji.  

 

Kryterium to ma na celu zapewnienie 

równego dostępu do zasobów 

wypracowanych w ramach interwencji 

wszystkim zainteresowanym 

podmiotom. Powstałe w ramach 

projektu utwory będą zgodne z 

koncepcją otwartych zasobów 

edukacyjnych i udostępnione będą na 

otwartej licencji lub licencji 

edukacyjnej. Wszystkie wypracowane 

w projektach zasoby będą 

publikowane na stronach 

Wnioskodawcy oraz Ośrodka Rozwoju 

Edukacji www.ore.edu.pl oraz 

portalach przez ORE zarządzanych 

np. www.doskonaleniewsieci.pl. 

 3 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany z wykorzystaniem kadry systemu 

doskonalenia przeszkolonej w ramach projektów PO KL (z 

wyłączeniem kadry, o której mowa w kryterium 

premiującym nr 2) oraz PO WER z zakresu 

kompleksowego wspomagania szkół. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

jak najwyższej jakości kształcenia 

poprzez zapewnienie kadry 

przygotowanej do realizacji tego 

zadania.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

2. Do realizacji procesu  wspomagania w swojej szkole 

uczestnicy projektu będą wykorzystywać pracowników 

systemu wspomagania (placówek doskonalenia 

nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i 

bibliotek pedagogicznych), którzy zostali przeszkoleni w 

ramach projektu PO KL „System doskonalenia nauczycieli 

oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 

szkół” i wdrożonego do systemu oświaty przepisami 

rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących 

WAGA    15 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.doskonaleniewsieci.pl/


funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek 

pedagogicznych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

efektu synergii pomiędzy 

interwencjami realizowanymi w 

ramach jednego Działania PO WER 

przyczyniającymi się do osiągnięcia 

zakładanego rezultatu w postaci: 

odsetka szkół korzystających z 

kompleksowego modelu wspierania 

pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

3. Projekty realizowane są w partnerstwie z akredytowaną 

placówką doskonalenia nauczycieli. 
WAGA 10 

 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

jak najwyższej, jakości 

prowadzonego w 

przedszkolach/szkołach/placówkach 

wspomagania realizowanego w 

ramach projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 


