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Działanie 9.4 POPRAWA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Cel szczegółowy:
Wzrost zatrudnienia absolwentów 

szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez poprawę jakości 

szkolnictwa zawodowego 

dostosowanego do potrzeb rynku 

pracy oraz wzbogacenie oferty 

edukacyjnej szkół



Wartość projektu nie przekracza kwoty

obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku

o dofinansowanie projektu wartości docelowej

wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek

kształcenia zawodowego uczestniczących w

stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty

6 500,00 PLN i/lub 26 000,00 PLN w przypadku

uczniów szkół przysposabiających do pracy.

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 1 

(modyfikacja)



Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach Działania 9.4. Z kryterium wynika, że

forma wsparcia dla uczniów w postaci staży i praktyk u pracodawcy jest obligatoryjna natomiast

wartość projektu może być tym większa, im większą liczbę staży i praktyk zaplanowano w nim do

realizacji.

Wprowadzenie takiego kryterium jest podyktowane koniecznością zwiększenia powiązań pomiędzy

systemem edukacji i potrzebami rynku pracy. Badania ewaluacyjne wskazują, że staże i praktyki u

przedsiębiorców są najlepszą i najefektywniejszą formą nauki zawodu, zaś zacieśnienie współpracy

pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i sektorem gospodarki pozwoli na szybsze dostosowywanie

programów nauczania do potrzeb rynku i zwiększy udział pracodawców w procesie kształcenia.

Zwiększenie limitu kosztów na jedną osobę w przypadku szkół przysposabiających do pracy wynika

z większych kosztów projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ponadto, nie wszyscy

uczniowie tego rodzaju szkoły mają możliwości uczestniczenia w takiej formie wsparcia jak praktyka

zawodowa u pracodawcy, natomiast mogą skorzystać z innych form wsparcia prowadzących do

zwiększenia ich sprawności i przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. w punkcie 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu

(należy wybrać odpowiedni wskaźnik oraz określić odpowiednią wartość docelową) oraz punktu 5.1

Koszty ogółem. Jeżeli w projekcie wsparcie kierowane jest do szkół przysposabiających do pracy

oraz innych szkół to wnioskodawca zobowiązany jest do ujęcia we wniosku wskaźnika

specyficznego „Liczba uczniów szkół przysposabiających do pracy uczestniczących w praktykach u

pracodawcy”. Wówczas wartość projektu będzie sumą iloczynów wartości docelowej ww. wskaźnika

i kwoty 26 tys. oraz wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia

zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” pomniejszonej o wartość

docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół przysposabiających do pracy uczestniczących w

praktykach u pracodawcy” i kwoty 6,5 tys.

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 1 

(modyfikacja)



Wartość docelowa określonego we wniosku o

dofinansowanie projektu wskaźnika „Liczba

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz

instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych

wsparciem w programie” wynosi nie mniej niż

wartość wynikająca z ilorazu wartości projektu

i kwoty 100 000,00 zł. Kryterium nie dotyczy

projektów skierowanych wyłącznie do szkół

przysposabiających do pracy.

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 2 

(modyfikacja)



Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach Działania 9.4. Z

kryterium wynika, że forma wsparcia w postaci doskonalenia umiejętności i

kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej

nauki zawodu jest obligatoryjna a założona wartość wskaźnika musi być tym

większa, im większa jest wartość projektu (na dzień złożenia wniosku o

dofinansowanie), np. projekt o wartości mniejszej lub równej 100 000,00 zł

musi zakładać przeszkolenie lub udział w stażu/praktyce w przedsiębiorstwie

minimum jednego nauczyciela, projekt o wartości pomiędzy ponad 100 000,00

zł i mniejszej lub równej 200 000,00 zł musi zakładać przeszkolenie minimum

dwóch nauczycieli, itd. Kryterium wynika z konieczności podnoszenia

kompetencji edukacyjnych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej

nauki zawodu, w celu zaktualizowania ich wiedzy i umiejętności oraz

dostosowania metod nauczania i pracy z uczniem do aktualnych trendów.

Docelowo zaś wszystkie te działania mają służyć dostosowaniu kształcenia

zawodowego do stale zmieniającego się zapotrzebowania rynku pracy.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. W punkcie 3.1.1

Wskaźniki realizacji celu (należy wybrać odpowiedni wskaźnik oraz określić

odpowiednią wartość docelową) oraz punktu 5.1 Koszty ogółem.

Dodano opcję „nie dotyczy”

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 2 (definicja)



Wnioskodawcą jest podmiot posiadający

odpowiednie rozeznanie w problemach i

potrzebach szkół i placówek kształcenia

praktycznego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych

podmiotów:

1. organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia

praktycznego;

2. szkoła lub placówka kształcenia praktycznego;

3. inny podmiot niż ww. wyłącznie w partnerstwie z

podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz

którego udzielane jest wsparcie.

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 3 (nowe)



Wsparcie jest udzielane jednokrotnie dla tej

samej szkoły lub placówki kształcenia

praktycznego w ramach danego konkursu.

Szkoła/placówka może być objęta wsparciem tylko

raz w ramach jednego projektu, tj. niedopuszczalna

jest sytuacja, w której wsparcie dla jednej

szkoły/placówki udzielane jest przez więcej niż

jednego wnioskodawcę

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 4 (nowe)



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie

szkoły lub placówki kształcenia

praktycznego, które nie otrzymały

dofinansowania w konkursie

RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15.

Kryterium zapewni zrównoważone wsparcie dla

wszystkich szkół prowadzących kształcenie

zawodowe w województwie.

Działanie 9.4 OCENA FORMALNA 

Kryterium specyficzne dostępu nr 5 (nowe)



Projekt zakłada realizację studiów

podyplomowych lub kursów

kwalifikacyjnych przygotowujących do

wykonywania zawodu nauczyciela

kształcenia zawodowego.

Premia: 5 punktów

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 1

(bez zmian)



Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów

organizowane są wyłącznie

u pracodawców, którzy partycypują

finansowo w kosztach ich organizacji

i prowadzenia w wymiarze co najmniej 5%

ich wartości w przypadku MŚP i co najmniej

10% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Premia: 10 punktów

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 2 

(bez zmian)



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie

szkoły lub placówki systemu oświaty

położone na terenach wiejskich.

Premia: 5 punktów

Uwaga: zwiększenie liczby punktów do 10 za to kryterium

Opinia IP WUP: IP WUP uznaje za zasadne premiowanie szkół położonych

na terenach wiejskich, jednak obecny poziom punktowy uważamy za

wystarczający. Z uwagi na ograniczoną liczbę potencjalnych szkół jakie

będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach planowanego konkursu

(kryterium dostępu nr 5) oraz przewidzianą alokację na konkurs, to

kryterium premiujące może nie mieć decydującego znaczenia w procesie

wyboru projektów do dofinansowania.

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 3 

(propozycja zmiany)



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie

szkoły lub placówki systemu oświaty, które

uzyskały wyniki, z co najmniej jednego

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie, niższe niż średnia zdawalność

dla danej kwalifikacji w województwie.

Premia: 10 punktów 5 punktów

Wyjaśnienie zmiany: kryterium stosunkowo łatwe do spełnienia – premię

otrzymało aż 14 projektów.

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 4

(zmiana punktacji)



Projekt przewiduje współpracę co najmniej

dwóch szkół lub placówek systemu oświaty

oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa,

instytucji otoczenia biznesu lub klastra

przemysłowego, na rzecz których

współpracujące szkoły mogą prowadzić

kształcenie zawodowe

Premia: 5 punktów

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 5

(kryterium usunięte)



Projekt realizowany w partnerstwie

pomiędzy różnymi organami prowadzącymi

szkół/placówek prowadzących kształcenie

zawodowe, którego celem jest zakup /

zmodernizowanie bazy dydaktycznej do

wzajemnego udostępniania w procesie

dydaktycznym

Premia: 5 punktów

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 6

(kryterium usunięte)



Uwaga KE EMPL: prośba o wyjaśnienie usunięcia kryterium.

Odpowiedź IP WUP: kryterium usunięto w związku z całkowitym brakiem

zainteresowania premiowaną formą współpracy. Na 22 projekty, które

otrzymały punkty premiujące w poprzednim konkursie, żaden nie spełnił

kryterium nr 6. Wynika to z barier techniczno - organizacyjnych i

logistycznych związanych z funkcjonowaniem pracowni, z której korzystają

odległe od siebie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe na dodatek

podlegające pod inne organy prowadzące. Z uwagi na ograniczoną liczbę

potencjalnych szkół jakie będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach

planowanego konkursu (kryterium dostępu nr 5) oraz przewidzianą

alokację na konkurs, to kryterium premiujące nie miało by również

decydującego znaczenia w procesie wyboru projektów do dofinansowania.

Przywrócenie kryterium zostanie rozważone w przyszłych konkursach.

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 6

(zgłoszono uwagi)



Minimum 50% nauczycieli zawodu lub

instruktorów praktycznej nauki zawodu ze

szkół objętych wsparciem w ramach

projektu odbędzie praktyki lub staże

zawodowe w przedsiębiorstwach o profilu

odpowiednim do specjalizacji branżowej

danego nauczyciela działających na terenie

województwa podkarpackiego.

Premia: 15 punktów

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 5

(nowe kryterium)



Uwaga KE EMPL: prośba o wyjaśnienie czy inne typy współpracy

oprócz praktyk/staży nauczycieli w przedsiębiorstwach nie

powinny być również premiowane.

Odpowiedź IP WUP: analiza dotychczas złożonych wniosków

wskazuje, że teoretyczne formy kształcenia nauczycieli (studia

podyplomowe, szkolenia i kursy dokształcające) są chętnie

zakładane w projektach, natomiast wnioski w przeważającej

większości nie zakładały praktycznego doskonalenia nauczycieli.

Z kolei pracodawcy sygnalizują, że wiedza nauczycieli zawodu i

instruktorów praktycznej nauki zawodu jest często

zdezaktualizowana i przydałoby im się praktyczne doświadczenie

oraz obycie z nowoczesnym sprzętem i urządzeniami. W związku

z tym na dzień dzisiejszy IP WUP widzi potrzebę premiowania

tylko praktyk i staży dla nauczycieli jako formy współpracy

przynoszącej wymierne korzyści.

Działanie 9.4 OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium specyficzne premiujące nr 5

(zgłoszono uwagi)



Dziękuję za uwagę

Piotr Golema  
Kierownik Wydziału Edukacji EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Edukacji EFS

ul. Poniatowskiego 10

Rzeszów

www.wuprzeszow.praca.gov.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

