
Załącznik nr 4 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 X III  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) 
2 392 107,00 

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. 

                                                           
1
 Uruchomienie konkursu uzależnione jest od opracowania właściwych produktów projektów 

pozakonkursowych 



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 

Odsetek szkół, w których zostanie przeprowadzone badanie 

kształcenia kompetencji kluczowych uczniów określonych w 

PO WER. 

10% 

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 
1006 

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 łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu 

ponadregionalnym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak 

najwyższej jakości wsparcia dla 

uczestników projektu: przedstawicieli 

organów nadzoru - osób 

współpracujących bezpośrednio 

z kadrą zarządzającą szkół i placówek 

w ramach nadzoru pedagogicznego. 

Wybór Beneficjentów posiadających 

doświadczenie w udzielaniu wsparcia 

przedstawicielom kadry kierowniczej 

systemu oświaty w postaci projektu 

lub usług szkoleniowo-doradczych na 

kwotę min. 500 tys. PLN zapewni 

efektywne wsparcie dla tej grupy 

w ramach projektowanej interwencji 

oraz zwiększa prawdopodobieństwo 

prawidłowej realizacji projektu.  

Pod pojęciem przedstawicieli kadry 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



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. 

2. Projekt konkursowy zakłada wdrożenie ramowego programu szkoleniowego wraz z pakietem materiałów 

szkoleniowych 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 szkoleń 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 32 h szkolenia podzielonego na 2 moduły po 2 dni każdy w 

celu przygotowania uczestników do prowadzenia badań efektywności kształcenia określonych w PO WER 

kompetencji kluczowych uczniów. 

Ponadto Projektodawca deklaruje: 

a) przeprowadzenie badania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów określonych PO 

WER w min. 10% nadzorowanych przez dane Kuratorium Oświaty szkołach, przez co najmniej 20% 

uczestników projektu. 

b) weryfikację poprawności przeprowadzonych badań (zgodnie z metodologią opracowaną przez ORE w 

ramach projektu pozakonkursowego) i przekazanie wyników badań IOK. 

 

Szczegółowe plany i programy szkoleń 

zostaną przygotowane zgodnie 

z wymaganiami określonymi 

w ramowych programach szkoleń. 

Ramowe programy są gwarancją, że 

Projektodawca w czasie 

organizowanych szkoleń wykorzysta 

formy i metody pracy, umożliwiające 

uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do 

prowadzenia badań efektywności 

kształcenia określonych w PO WER 

kompetencji kluczowych uczniów.  

Ramowy program szkoleń 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. 

Przez inne zasoby szkoleniowe 

rozumieć należy materiały 

metodyczne, które są niezbędne do 

prowadzenia szkolenia oraz materiały 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



wypracowane przez uczestników 

szkoleń. 

Przeprowadzenie badania w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych 

uczniów określonych w PO WER w 

min. 10% nadzorowanych przez dane 

Kuratorium Oświaty szkołach, przez co 

najmniej 20% uczestników projektu ma 

na celu przeprowadzenie pilotażu 

zdobytych podczas szkoleń i 

wykorzystanie ich w praktyce. 

3. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy nadzoru pedagogicznego – osoby zatrudnione w Kuratoriach 

Oświaty lub innych jednostkach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. 

 

Prowadzenie badań efektywności 

kształcenia określonych w PO WER 

kompetencji kluczowych uczniów może 

być realizowane jedynie przez 

pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

4. Projektodawca obejmie wsparciem w ramach projektu min. 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego – 

osób zatrudnionych w 16 Kuratoriach Oświaty lub innych jednostkach na stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych. Projektodawca zobowiązuje się do objęcia wsparciem minimalnej liczby osób 

z każdego województwa zgodnie z przedstawionym podziałem: 

 

a. Dolnośląskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 74. 

b. Kujawsko-pomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 48. 

c. Lubelskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem:70. 

d. Lubuskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 24. 

e. Łódzkie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 61. 

f. Małopolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 88. 

g. Mazowieckie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 129. 

h. Opolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 45.  

i. Podkarpackie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 38. 

j. Podlaskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 49. 

k. Pomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 56.  

l. Śląskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 94. 

m. Świętokrzyskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 39. 

n. Warmińsko-mazurskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 40. 

o. Wielkopolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 106. 

p. Zachodniopomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 45. 

 

Liczba osób objętych wsparciem dla 

jednego województwa została 

określona proporcjonalnie do liczby 

pracowników Kuratoriów Oświaty na 

stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych w danym 

województwie. Taki rozkład grupy 

docelowej pozwoli na proporcjonalne 

wsparcie wszystkich województw 

zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

5. 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 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



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.  

6. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Projektodawca jest zobowiązany do 

objęcia wsparciem szkoleniowym 

w wymiarze 32 h / osoba – 1006 osób 

z obszaru całej Polski. Z uwagi na 

ograniczone działania rekrutacyjne 

(precyzyjnie określona grupa docelowa 

nosząca znamiona grupy zamkniętej), 

dostępne ramowe programy szkoleń 

oraz powtarzalność działań w ramach 

organizacji wszystkich grup 

szkoleniowych, 12 miesięczny czas 

trwania projektu jest okresem 

optymalnym. Przeszkoleni pracownicy 

nadzoru pedagogicznego będą mogli 

wykorzystywać wiedzę zdobytą 

podczas wsparcia otrzymanego 

w ramach projektu już w roku 

szkolnym 2017/18. 

Badanie, o którym mowa w kryterium 

dostępu nr 2 ma zostać 

przeprowadzone po okresie realizacji 

projektu i ze środków nie 

pochodzących z budżetu projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

7. Beneficjent realizuje projekt o zasięgu ogólnopolskim, obejmującym wsparciem wszystkie województwa. 

Uzasadnienie: 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 

projekt o zasięgu ogólnopolskim z 

najwyższą liczbą punktów.  

Kryterium ma na celu wyłonienie 

wyłącznie najwyżej ocenionego 

jednego projektu. Pozwoli to na 

realizację wystandaryzowanych 

szkoleń dla wszystkich uczestników 

z całej Polski.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

 

8. Maksymalna wartość projektu wynosi  2 392 107,00 PLN. 

Uzasadnienie: 

Maksymalna wartość projektu 

wyczerpuje wysokość całej alokacji 

przeznaczonej na przedmiotowy 

konkurs, w związku z czym do 

dofinansowania zostanie wybrany 1 

projekt o zasięgu ogólnopolskim z 

najwyższą liczbą punktów 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

9. Beneficjent gwarantuje, że wszystkie treści i multimedia (scenariusze szkoleń oraz inne niezbędne zasoby 

szkoleniowe) wytworzone w projekcie zostaną opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie 

Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji. 

Uzasadnienie: 

Wypracowane przez Beneficjenta 

treści i multimedia będą udostępnione 

na zasadzie otwartych zasobów 

edukacyjnych. 

Kryterium to ma na celu zapewnienie 

równego dostępu do zasobów 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



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. 

10. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem kadry systemu doskonalenia przeszkolonej w ramach projektów 

PO KL lub PO WER z zakresu kompleksowego wspomagania szkół. 

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 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 

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

