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Cele badaniaOcena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach RPO WP 2014-2020 dotyczących 
edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.
Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach RPO WP 2014-2020 dotyczących 
edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

CEL GŁÓWNYCEL GŁÓWNY

CELE SZCZEGÓŁOWECELE SZCZEGÓŁOWE

edukacja przedszkolna:

o Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola

o Działanie 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej,

kształcenie ogólne:

o Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne 

o Poddziałanie 6.4.4. Instytucje 
popularyzujące naukę 

o Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego,

o Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne

1. Określenie wpływu interwencji na poprawę 
dostępności miejsc wychowania 
przedszkolnego.

2. Określenie wpływu interwencji na poprawę 
jakości kształcenia ogólnego.

3. Określenie trwałości wsparcia, efektywności
kosztowej prowadzonych działań oraz 
komplementarności EFS i EFRR

4. Sformułowanie rekomendacji w obszarze 
optymalnego ukierunkowania wsparcia w 
perspektywie 2021-2027

ZAKRES PRZEDMIOTOWYZAKRES PRZEDMIOTOWY
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Analiza danych zastanych (desk 
research)

Analiza danych zastanych (desk 
research)

• Dokumenty systemowe i 
strategiczne 

• Akty prawne i wytyczne szczebla 
unijnego, krajowego 

• Dane SL2014, wnioski o 
dofinansowanie projektów, 
dokumentacja konkursowa 

• dane GUS BDL, dane Kuratorium 
Oświaty, OKE

• Raporty z badań ewaluacyjnych

Wywiady pogłębione Wywiady pogłębione 

• instytucje zaangażowane w 
realizację RPO WP 2014-2020

• Kuratorium Oświaty

• dyrektorzy/przedstawiciele 
przedszkoli i szkół

• przedstawiciele realizatorów 
projektów pozakonkursowych

Studia przypadków Studia przypadków 

• 5 przedszkoli i 15 szkół, w 
których realizowane są projekty

Badania ilościowe CAWI/CATI

•beneficjenci RPO WP 2014-
2020

•nauczyciele

•rodzice/opiekunowie prawni 
dzieci uczestniczących w 
wychowaniu 
przedszkolnym

Metoda kontrfaktyczna 

•wyniki egzaminów 
zewnętrznych: egzaminu 
ósmoklasisty

Warsztat ewaluacyjny

•z adresatami rekomendacji
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Wartość dofinansowania projektów 
w obszarze edukacji przedszkolnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 (stan na 31.03.2020)

Pod względem wysokości wsparcia, 
największym beneficjentem jest powiat 
rzeszowski. 
Warto podkreślić dużą skalę wsparcia w 
powiecie ropczycko-sędziszowskim, który ma 
niekorzystne wskaźniki pod względem liczby 
miejsc w przedszkolach na 1000 dzieci oraz 
odsetka dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym.
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Edukacja przedszkolna
Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych 
w Programie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoP stan na I 
kwartał 2020 

Gminy, w których zidentyfikowano największe 
potrzeby dotyczące tworzenia miejsc wychowania 

przedszkolnego (% dzieci objętych wych. przed. < 60%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 
2019 rok 6



W regionie nadal są gminy, gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niski. Gminy te 
w większości charakteryzują się niskimi dochodami. Część z nich znajduje się na terenach 
zamieszkiwanych przez niewielką liczbę dzieci w wieku przedszkolnym oraz o niskiej gęstości 
zaludnienia. Na tych obszarach nie ma potrzeby tworzenia wielooddziałowych ośrodków wychowania 
przedszkolnego, ale np. punktów przedszkolnych. Jednocześnie część z tych gmin charakteryzują się 
niskim potencjałem aplikacyjnym (brak projektów w obszarze edukacji przedszkolnej EFS i EFRR).

Rekomenduje się: 

1) skierowanie do gmin o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60% 
dedykowanego naboru wniosków w trybie konkursowym (EFS), lub wyodrębnienie alokacji w ramach 
naboru skierowanego do obszaru całego województwa.

2) Skierowanie dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących możliwości 
aplikowania o środki EFS do takich gmin (indywidualne kontakty).

3) Rozważenie innych zachęt do aplikowania o środki, np. niższy poziom wkładu własnego lub jego 
brak lub wyższy poziom cross-financingu na dostosowanie budynków, lokali pod przedszkola.
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Edukacja przedszkolnaEdukacja przedszkolna
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wiejskie

ogółem

liczba miejsc w gminach

liczba miejsc wspartych w Programie

odsetek wspartych miejsc

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego wspartych w Programie w stosunku do liczby wszystkich 
miejsc wychowania przedszkolnego w gminach w 2019 roku

Źródło: BDL GUS oraz WoP
(stan na I kw. 2020 r.)

Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej w ramach RPO WP 2014-2020 w dużym stopniu przyczyniło się 
do poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w regionie, szczególnie na obszarach wiejskich. 
Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie rośnie. 
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Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w województwie podkarpackim 
w miastach i na wsi

Źródło: BDL GUS8



Na poprawę jakości edukacji przedszkolnej miało wpływ przede wszystkim wsparcie nauczycieli, którzy 
zdobyte w ramach projektów kompetencje wykorzystywali w codziennej pracy. 

Badanie pokazało, że w najbliższych latach zainteresowanie podnoszeniem kompetencji nauczycieli 
będzie rosło, szczególnie w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze względu na coraz 
większą liczbę dzieci z takimi potrzebami i rosnącą świadomością rodziców co do wartości edukacji 
przedszkolnej.

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS poza gminami o stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60% przestaje być priorytetem. Konieczne jest 
natomiast ciągłe podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wyposażenie, podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz specjalistycznych i indywidualnych zajęć z dziećmi. 

Rekomenduje się, aby w ramach RPO WP 2021-2027: 

1) umożliwić realizację projektów w zakresie doskonalenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, 
realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wyposażenia placówek wychowania przedszkolnego w 
nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego (jeśli pozwolą na to wytyczne unijne oraz negocjacje z KE);

2) w naborach wniosków w ramach EFS zastosować kryterium premiujące projekty, w których planuje 
się realizację działań skierowanych do nauczycieli.
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45,5%

12,6%

11,9%

11,5%

3,1%

6,3%

Nic się nie zmieniło

Zaczęłam/ zacząłem szukać pracy

Znalazłem/am pracę

Rozpocząłem/am edukację, kształcenie,
samokształcenie

Zmieniłem/am pracę

Nie wiem, trudno powiedzieć

Sytuacja zawodowa rodziców po posłaniu dziecka do przedszkola

U osób, w przypadku których doszło do zmiany statusu zawodowego, zdecydowana większość (82%) 
deklaruje, że nastąpiło to wskutek otrzymanego wsparcia. 

Efektem utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w regionie jest zwiększenie 
aktywności zawodowej opiekunów, w szczególności kobiet. 

Uczęszczanie dziecka do przedszkola  ułatwiło znacznej części rodziców/opiekunów poszukiwanie pracy 
lub/i jej podjęcie. Dla wielu kobiet motywacją do uczęszczania dziecka do przedszkola była chęć 
powrotu na rynek pracy. 

Źródło: badanie ilościowe wśród 
rodziców/opiekunów dzieci w wieku 
przedszkolnym n=286

10

Edukacja przedszkolnaEdukacja przedszkolna



11

Kształcenie ogólneKształcenie ogólne



Wartość dofinansowania projektów w obszarze 
kształcenia ogólnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
SL2014 (stan na 31.03.2020)

Największym beneficjentem jest powiat 
rzeszowski. Znaczącą wartość odnotowały 
również powiaty jasielski i stalowowolski.

Najmniejsza wartość wsparcia trafiła do miasta 
Tarnobrzeg, gdzie nie zrealizowano żadnego 
projektu z Działania 9.2 (2 WoD nie zostały 
wybrane do dofinansowania),  
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Kształcenie ogólne

Szkoły korzystające ze wsparcia w ramach Programu

W przypadku szkół podstawowych 
wsparcie było masowe i powszechne. 

W 7 powiatach nie realizuje się żadnego 
projektu, w którym brałaby udział szkoła 
ponadpodstawowa.

Szkoły 
podstawowe

Szkoły 
ponadpodstawowe
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Rekomenduje się wydzielenie alokacji na projekty wspierające edukację 
ponadpodstawową. 

Rekomenduje się jednocześnie rezygnację z kryteriów „terytorialnych”, tj. premiujących 
jedynie obszary wiejskie, na rzecz wzmocnienia znaczenia diagnozy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego na danym terenie. 

Wsparcie dla edukacji ponadpodstawowej wykazuje jednak szereg luk terytorialnych, 
które nie znajdują wytłumaczenia ani w liczbie szkół ponadpodstawowych 
przypadających na dany powiat, ani w terytorialnym zróżnicowaniu wyników 
egzaminów maturalnych. 
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Kluczowe dla jakości kształcenia ogólnego 
okazało się doposażenie szkół. 

Obejmowało ono pomoce dydaktyczne oraz 
narzędzia informatyczne i sprzęt 
komputerowy, a także specjalistyczny sprzęt 
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i prowadzenia terapii uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

22,2%

58,3%

13,9%

5,6%

W dużym stopniu W średnim stopniu W niewielkim
stopniu

Niewystarczająca

W jakim stopniu wyposażenie jest wystarczające 
biorąc pod uwagę potrzeby

Źródło: badanie ilościowe beneficjentów Działania 9.2, n=36

Nieplanowanym, a zarazem bardzo korzystnym efektem projektów było przygotowanie szkół do 
wyzwań edukacji zdalnej. Stało się tak, dzięki lepszemu wyposażeniu szkół w sprzęt i narzędzia 
informatyczne, a także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w zakresie komunikacji cyfrowej. Było to 
szczególnie ważne w przypadku nauczycieli starszego pokolenia, często w ograniczonym stopniu 
korzystających z internetowych komunikatorów, pracy w chmurze, czy z innych możliwości komunikacji 
internetowej. 

Zarazem jednak epidemia COVID-19 ujawniła znaczne luki w zakresie kompetencji cyfrowych dzieci i 
młodzieży, przede wszystkim w zakresie cyberbezpieczeństwa i korzystania z internetu w celach 
nierozrywkowych. 
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Dzięki szkoleniom, warsztatom i innym 
działaniom skierowanym do nauczycieli, 
zaczęli oni częściej stosować nowoczesne 
technologie i innowacyjne metody w 
procesie nauczania, a także podnieśli swoje 
kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie w dużym stopniu zaspokoiło 
potrzeby nauczycieli. 

Odsetek nauczycieli 
wskazujących stopień 
zaspokojenia potrzeb

Źródło: badanie ilościowe nauczycieli Działanie 9.2, n=574

12%

46%

30%

6%
1%

5%

W bardzo
dużym
stopniu

W dużym
stopniu

W średnim
stopniu

W niewielkim
stopniu

W ogóle nie
zaspokoiło

Nie
wiem/trudno
powiedzieć

Należy kontynuować stosowanie kryterium wymuszającego objęcie 
projektem w szkołach określonego odsetka nauczycieli, zatrudnionych w 
danej szkole (50% lub 75%).

Wsparcie w zakresie poprawy jakości edukacji ogólnej powinno łączyć przede wszystkim działania 
nastawione na poprawę kompetencji nauczycieli i uzupełnianie deficytów szkół w zakresie 
wyposażenia dydaktycznego i TIK, jeśli takowe występują. 

16

Kształcenie ogólneKształcenie ogólne



Jak pokazują wyniki analiz 
kontrfaktycznych i porównawczych dla 
grupy szkół objętych wsparciem i 
wszystkich pozostałych w regionie, udział 
w projektach RPO WP 2014-2020 nie miał 
istotnego wpływu na średni wynik 
egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 
2020. 

Osiągnięta zmiana może mieć jednak 
często charakter jakościowy, a nie 
ilościowy. 

W opinii badanych biorących udział w 
ewaluacji wsparcie udzielone w ramach 
RPO WP 2014-2020 przyczyniło się do 
podniesienia jakości kształcenia ogólnego. 

54%

33%

1% 1%

10%

2%

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Jest za
wcześnie,

aby to
ocenić

Nie wiem/
trudno

powiedzieć

Czy osiągnięto poprawę 
jakości kształcenia w wyniku 

realizacji projektu?

Źródło: badanie ilościowe beneficjentów Działania 9.2, n=36
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Dziękuję!


