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WYKAZ SKRÓTÓW
BDL

Bank Danych Lokalnych

CATI

Wywiad wspomagany telefonicznie przy pomocy strony internetowej (ang.
Computer Assisted Telephone Interview)

CAWI

Wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej (ang.
Computer Assisted Web Interview)

CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EWD

Edukacyjna wartość dodana

FS

Fundusz społeczny

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ICT

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ang. Information and
communication technologies)

IP

Instytucja Pośrednicząca

IZ

Instytucja Zarządzająca

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego

KN

Karta Nauczyciela

LO

Liceum ogólnokształcące

LTE

Technologia komórkowa, za pośrednictwem której odbywa się transmisja
danych w sieci 4G (ang. Long Term Evolution)

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

OP

Oś Priorytetowa

OWP

Ośrodki wychowania przedszkolnego

PI

Priorytet inwestycyjny

PISA

Międzynarodowe badanie umiejętności uczniów (ang. Programme for
International Student Assessment)
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PO

Program Operacyjny

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
RSPO

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SIO

System Informacji Oświatowej

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SL 2014

Centralny system teleinformatyczny

SOPZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SPE

Specjalne potrzeby edukacyjne

SPR

Specjalne potrzeby rozwojowe

SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne

TUE

Traktat o Unii Europejskiej

UE

Unia Europejska

UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

UoD

Umowa o dofinansowanie

WoD

Wniosek o dofinansowanie

WoP

Wniosek o Płatność
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STRESZCZENIE
CELE BADANIA I ZASTOSOWANA METODOLOGIA
Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w
ramach RPO WP 2014-2020 dotyczących edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 6.4.1
Przedszkola, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej) i kształcenia ogólnego
(Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Poddziałanie 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę,
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne). Zastosowano szereg metod
badawczych ilościowych i jakościowych: wywiady pogłębione, badania kwestionariuszowe,
studia przypadku, analiza kontrfaktyczna. Badaniami objęto przedstawicieli instytucji
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020, przedstawicieli Kuratorium
Oświaty, dyrektorów przedszkoli i szkół, beneficjentów projektów pozakonkursowych, a
także nauczycieli, opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz potencjalnych
beneficjentów.
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Skuteczność wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
Skuteczność wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1 i
Poddziałania 6.4.1 jest wysoka. Świadczy o tym wysoki stopień osiągnięcia założonych
wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz wydatkowania alokacji. W trakcie realizacji
projektów napotkano trudności z wyłonieniem wykonawców w ramach postępowań
przetargowych ze względu na kumulację zamówień na rynku. Zaleca się, aby w przyszłym
okresie programowania dążyć do takiego rozplanowania naborów wniosków, aby ich terminy
nie nakładały się. Do upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenach, gdzie stosunkowo
niewiele dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczało do przedszkoli, przyczyniły się odpowiednie
kryteria oceny wniosków, premiujące takie obszary. Więcej informacji na stronach 25-36.
Użyteczność wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
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.
Niemniej jednak, w regionie nadal występują gminy, w których poziom upowszechnienia jest
niski. Ponadto w części tych gmin nie realizowano projektów w obszarze edukacji
przedszkolnej (zarówno ze środków EFS, jak i EFRR) w ramach RPO WP 2014-2020. Znaczna
część tych gmin ulokowana jest w powiecie przemyskim. Ze względu na niską gęstość
zaludnienia oraz niewielką liczbę dzieci w wieku przedszkolnym na takich obszarach nie ma
potrzeby tworzenia wielooddziałowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
Dodatkowym problemem są niskie dochody gmin oraz niski potencjał aplikacyjny. Prowadzi
to do zalecenia, aby do tych gmin skierować projekt pozakonkursowy w zakresie tworzenia
punktów przedszkolnych. Ponadto warto rozważyć skrócenie okresu trwałości dla gmin o
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największych potrzebach oraz skierowanie do nich dedykowanego naboru wniosków w
ramach EFS lub wydzielenie alokacji w ramach ogólnodostępnego naboru. Problemem jest
również zmniejszająca się dostępność miejsc wychowania przedszkolnego w miastach, w
których miejsca wychowania przedszkolnego wykorzystywane są także przez dzieci
zamieszkałe w gminach ościennych. Więcej informacji na stronach 36-52.
Wpływ wsparcia na poprawę jakości edukacji przedszkolnej
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. Do podniesienia jakości
edukacji przedszkolnej przyczyniają się także zajęcia dodatkowe dla dzieci, co jest ważnym
elementem zwiększania ich szans edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe pozytywnie wpływają na
atrakcyjność oferty przedszkoli, co w konsekwencji może prowadzić do jeszcze szerszego
upowszechnienia tej formy edukacji. Warto kontynuować w latach 2021-2027 zarówno
wsparcie skierowane do nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pedagogiki
specjalnej, jak i zajęcia dodatkowe, w tym specjalistyczne dla dzieci. Ponadto należy
umożliwić realizację działań skierowanych do nauczycieli, zajęć dodatkowych dla dzieci oraz
doposażania placówek bez konieczności tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego.
Więcej informacji 52-60.
Wpływ wsparcia na sytuację na rynku pracy opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym
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. Więcej informacji na stronach 60-65.
Realizacja polityk horyzontalnych w obszarze edukacji przedszkolnej
Nie odnotowano problemów ze spełnianiem zasad horyzontalnych wśród beneficjentów
projektów. Beneficjenci uwzględniali działania proekologiczne w realizacji projektów, np.
ograniczanie wydruków, wydruk dwustronny, energooszczędne oświetlenie i inne. Dbano o
równy dostęp do wsparcia dla wszystkich podopiecznych bez względu na płeć, np. poprzez
komunikację nie powielającą stereotypów płci. Więcej informacji na stronach 65-71.
Efektywność wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
W ramach RPO WP 2014-2020 zarówno w projektach współfinansowanych z EFRR, jak i EFS
osiągnięto wysoką efektywność. Mniej niż połowa projektów realizowanych w obszarze EFRR
wygenerowała 65% wszystkich utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, co
świadczy o niskim koszcie jednostkowym wsparcia. Pozytywnie oceniono stosunek nakładów
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do osiągniętych efektów, ze względu na większą liczbę miejsc wychowania przedszkolnego
wykazanych w umowach o dofinansowanie (6826) niż oszacowano w Programie (5400).
Więcej informacji na stronach 71-73.
Trwałość wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
Uzyskane dotychczas efekty projektów charakteryzują się wysokim stopniem trwałości.
Beneficjenci nie tylko utrzymują, ale również w dużym stopniu wykorzystują utworzone w
ramach projektów miejsca wychowania przedszkolnego. Do trwałości efektów przyczyniają
się: finansowanie działań po zakończeniu projektów przez organy prowadzące, duży popyt na
edukację przedszkolną a także wykorzystywanie przez nauczycieli kompetencji i umiejętności
zdobytych w codziennej pracy. Nie odnotowano zjawiska likwidacji miejsc wychowania
przedszkolnego powstałych w ramach projektów. Świadczy to o właściwym przygotowaniu
projektów pod kątem zapotrzebowania, na co wpływ miała konieczność przygotowania przez
wnioskodawców diagnozy potrzeb oraz prognozy, która pokazałaby, że utworzone miejsca
będą wykorzystywane. Więcej informacji na stronach 73-75.
Komplementarność EFS i EFRR w obszarze edukacji przedszkolnej
Poziom komplementarności pomiędzy działaniami EFS i EFRR rozumiany jako spójność celów
jest wysoki. Oznacza to, że zarówno projekty współfinansowane z środków EFS, jaki i EFRR
wspólnie przyczyniają się do tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego, a w
konsekwencji zwiększania dostępu do edukacji przedszkolnej w regionie. Więcej informacji
na stronach 75-79.
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Skuteczność wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Skuteczność wdrażania Poddziałania 6.4.3 oraz Działania 9.2 jest wysoka – zakontraktowano
i wydatkowano już niemal wszystkie środki, osiągając założone w Programie wskaźniki. Do
skuteczności wsparcia przyczyniły się trafnie dobrane pod względem potrzeb regionu
kryteria oceny wniosków i warunki konkursowe. Postępy finansowe i rzeczowe Poddziałania
6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę oraz Poddziałania 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla
uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne jest adekwatne do etapu realizacji projektów.
Wsparcie dla edukacji ogólnej jest powszechne i zrównoważone terytorialnie na poziomie
edukacji podstawowej. 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. Skłania to do sformułowania zalecenia o przeprowadzeniu odrębnego naboru
na projekty wspierające edukację ponadpodstawową, z zastosowaniem kryteriów
odpowiadających specyfice tego poziomu edukacji.
Najskuteczniejszy w realizacji celów Programu okazały się projekty zawierające działania na
rzecz doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki metodą
eksperymentu wraz z wyposażeniem/doposażeniem szkół w sprzęt i narzędzia TIK, w
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połączeniu ze wsparciem kształtowania kompetencji nauczycieli w obu tych kierunkach, jak
również wsparcie materialne i w zakresie kompetencji, odnoszące się do pracy nauczyciela z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.
Nieplanowanym, a zarazem korzystnym efektem projektów było przygotowanie szkół do
wyzwań edukacji zdalnej. Jednocześnie epidemia uwypukliła problemy wynikające z niskiego
kapitału kulturowego i aspiracji edukacyjnych rodzin. W projektach przyszłej perspektywy
finansowej część wsparcia powinna zostać skierowana na włączanie rodziców w działalność
szkoły oraz na pedagogikę rodziców, służącą stwarzaniu dziecku optymalnego, domowego
środowiska nauki, jego motywowaniu do pracy, a także pobudzaniu aspiracji edukacyjnych
ucznia. Więcej informacji na stronach 87-105.
Użyteczność wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
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. W ocenie rozmówców
największy wpływ na jakość kształcenia miały doposażenie placówek w narzędzia TIK i
pomoce dydaktyczne, jak także inwestycje infrastrukturalne oraz działania mające na celu
podnoszenie kompetencji kluczowych nauczycieli, jako najbardziej trwałe efekty projektów.
Interwencja w postaci wsparcia doskonalenia nauczycieli obejmowała przede wszystkim
kursy i szkolenia. W tej formule okazała się zarówno skuteczna, jak i odpowiadająca ich
potrzebom oraz oczekiwaniom nauczycieli. Stosunkowo niewielkie wykorzystanie takich
form, jak superwizja, mentoring, e-mentoring, wsparcie merytoryczne, doradztwo lub
konsultacje indywidualne wynika po części z trudności organizacyjnych, związanych z
prowadzeniem takich form, po części z nawyków nauczycieli. Konieczne jest zwiększenie
udziału tego rodzaju form w projektach w przyszłej perspektywie finansowej.
W realizowanych projektach zabrakło wystarczającego wsparcia dla takich kompetencji
kluczowych, jak porozumiewanie się w języku ojczystym oraz świadomość i ekspresja
kulturalna. Konieczne jest uwzględnienie w katalogu działań projektowych RPO WP 20212027 działań rozwijających te dwie kompetencje, zarówno w postaci działań mających na
celu doskonalenie nauczycieli, jak i rozwój uczniów.
Otrzymane wsparcie odpowiadało diagnozie potrzeb szkół. Interwencja przyczyniła się do
zaspokojenia potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia. Jednak z uwagi na dużą skalę
potrzeb, konieczne jest dalsze ich finansowanie (wyposażenie szkół w narzędzia TIK, pomoce
dydaktyczne, modernizacja infrastruktury szkolnej, podnoszenie kompetencji kluczowych, w
tym zwłaszcza cyfrowych uczniów i nauczycieli). Więcej informacji na stronach 105-138.
Realizacja polityk horyzontalnych w obszarze kształcenia ogólnego
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Nie zidentyfikowano problemów w realizacji zasad horyzontalnych w projektach z obszaru
edukacji ogólnej. Wszyscy beneficjenci realizowali zasady horyzontalne zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentach programowych. Zapewniono przede wszystkim równy dostęp dla
wszystkich uczniów do udziału w projektach, równy dostęp do szkoleń dla nauczycieli. Więcej
informacji na stronach 138-141.
Efektywność wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Wysoko ocenić można efektywność finansową wsparcia pod względem relacji między
kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami wsparcia. Koszty jednostkowe takich
wskaźników, jak miejsca w infrastrukturze edukacyjnej oraz wsparcie 1 ucznia wskazuje na
wysoką efektywność. Więcej informacji na stronach 141-143.
Trwałość w obszarze kształcenia ogólnego
W ramach badania zidentyfikowano duży stopień wykorzystywania narzędzi TIK i metod
eksperymentu w nauczaniu poza projektem w bieżącej pracy nauczycieli. Co więcej,
uczestnicy projektu podkreślają, że nauczanie w formie zdalnej sprzyja wykorzystywaniu TIK i
pomocy dydaktycznych do prowadzenia eksperymentów. Organy prowadzące deklarują
utrzymanie i wykorzystanie pozyskanego w ramach projektu wyposażenia; rzadziej
deklarowane jest jego uzupełnianie. Z kolei kontynuowanie uzupełniania kompetencji
nauczycieli deklarowane jest tylko w zakresie ustawowym. Jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych – większość była kontynuowana po zakończeniu projektu (przed
zawieszeniem zajęć stacjonarnych). Więcej informacji na stronach 143-146.
Komplementarność EFS i EFRR w obszarze kształcenia ogólnego
Pomimo niewielkiej skali realizowanych projektów komplementarnych, pozytywnie ocenia
się mechanizmy zapewniania spójności na poziomie celów oraz realizowanych typów działań
obu Funduszy. Przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia ogólnego, dostosowania
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, jak również zwiększenia dostępu do wysokiej
jakości usług edukacyjnych. Więcej informacji na stronach 146-148.
LOGIKA INTERWENCJI – PODSUMOWANIE
Przyjęta w obszarze kształcenia przedszkolnego i ogólnego logika interwencji okazała się
trafna i pozwoliła osiągnąć zakładane w Programie cele, a w przypadku edukacji ogólnej
także odpowiedzieć skutecznie na wyzwania roku 2020, związane z kryzysową sytuacją
edukacji ogólnej w związku z epidemią COVID-19. Opisane problemy i potrzeby znajdują
odzwierciedlenie w szerokim spektrum wsparcia, w szczególności w edukacji ogólnej,
zarówno infrastrukturalnym, jak i kompetencyjnym, obejmującym wszystkie grupy
docelowe: dzieci/ uczniów, w tym ze SPE i z niepełnosprawnościami, nauczycieli oraz szkoły i
przedszkola. Wszystkie działania mają przypisane w Programie wskaźniki produktów oraz
rezultatu. Kompleksowe wsparcie skierowane do różnych grup docelowych pozwala
pozytywnie ocenić mechanizmy przyczynowo-skutkowe między podejmowanymi działaniami
a efektami. Więcej informacji na stronach 21-25 oraz 83-87.
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SUMMARY
OBJECTIVES OF THE STUDY AND METHODOLOGY USED
The main objective of the study was to evaluate the effects of support in terms of activities
undertaken within the Regional Operational Programme Podkarpackie Voivodeship 20142020 (ROP PV 2014-2020) concerning pre-school education (Sub-measure 6.4.1 Pre-schools,
Measure 9.1 Development of pre-school education) and general education (Sub-measure
6.4.3 General education, Sub-measure 6.4.4 Institutions popularizing science, Measure 9.2
Improvement of the quality of general education, Sub-measure 9.6.1 Scholarship support for
gifted students - general education). A number of quantitative and qualitative research
methods were used: in-depth interviews, questionnaire surveys, case studies, counterfactual
analysis. The research included representatives of institutions involved in the management
and implementation of the ROP PV 2014-2020, representatives of the Board of Education,
directors of kindergartens and schools, beneficiaries of non-competitive projects, as well as
teachers, guardians of preschool children and potential beneficiaries.
PRE-SCHOOL EDUCATION
Effectiveness of support in the field of pre-school education
The effectiveness of support in the field of pre-school education under Measure 9.1 and Submeasure 6.4.1 is high. This is evidenced by the high degree of achievement of the assumed
values of output and outcome indicators and spending of the allocation. During the
implementation of projects, difficulties were encountered in selecting contractors under
tender procedures due to the accumulation of orders on the market. It is recommended that
in the next programming period, efforts be made to schedule calls for proposals in such a
way that their deadlines do not overlap. Appropriate application assessment criteria, which
give preference to such areas, contributed to dissemination of pre-school education in areas
where relatively few children aged 3-5 were attending kindergartens. More information on
pages 25-36.
Utility of support in the area of pre-school education
The creation of places for pre-school education under the ROP PV 2014-2020 has largely
contributed to improving access to pre-school education in the region, especially in rural
areas. The level of dissemination of pre-school education in the region is increasing.
Nevertheless, there are still municipalities in the region where the level of dissemination is
low. In addition, some of these municipalities did not implement projects in the area of preschool education (both from ESF and ERDF funds) under the ROP PV 2014-2020. A significant
part of these municipalities is located in the Przemyśl district. Due to low population density
and a small number of children of pre-school age in such areas, there is no need to create
multi-unit pre-school education centers. Low income of communes and low application
potential are an additional problem. This leads to a recommendation to target these
communes with a non-competitive project for creating pre-school education points. In
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addition, it is worth considering shortening the sustainability period for such communes and
directing to them a dedicated call for proposals under the ESF or setting aside an allocation
within a public call for proposals.
Another problem is the decreasing availability of pre-school education places in cities, where
pre-school education places are also used by children residing in neighboring municipalities.
See pages 36-52 for more information.
Influence of support on improvement of quality of pre-school education
The improvement of pre-school education quality was mainly due to support for teachers
who used the competences acquired under the projects in their daily work. The survey
showed that in the coming years, interest in raising teachers' competencies will grow,
particularly as regards support for children with special needs, due to the increasing number
of children with such needs and parents' growing awareness of the value of pre-school
education. The quality of pre-school education is also enhanced by extra-curricular activities
for children, which is an important element in improving their educational opportunities.
Additional classes have a positive impact on attractiveness of kindergartens' offer, which, in
consequence, may lead to even wider dissemination of this form of education. It is worth to
continue in the years 2021-2027 both the support aimed at teachers, with particular
attention to the area of special pedagogy, as well as additional classes, including specialized
ones for children. In addition, it should be possible to implement activities aimed at
teachers, additional classes for children and retrofitting of facilities without the need to
create pre-school education places. More information 52-60.
Impact of support on the labour market situation of pre-school child care providers
The effect of creating additional places for pre-school education in the region is to increase
the occupational activity of childcare providers, in particular women. Attending a child to
kindergarten made it easier for a significant part of parents/caregivers to look for a job
or/and to start one. For many women, the motivation for attending preschool was to get
their child back into the workforce. See pages 60-65 for more information.
Implementation of horizontal policies in the area of pre-primary education
No problems with compliance with horizontal policies were noted among project
beneficiaries. The beneficiaries included environmentally friendly measures in the
implementation of the projects, e.g. reduced printing, double-sided printing, energy-efficient
lighting and others. Care was taken to ensure equal access to support for all clients
regardless of gender, e.g. through communication that does not reproduce gender
stereotypes. See pages 65-71 for more information.
Effectiveness of support in the area of pre-school education
Within the ROP PV 2014-2020, both ERDF and ESF co-financed projects have achieved high
efficiency. Less than half of the projects implemented in the ERDF area generated 65% of all
pre-school education places created, which indicates a low unit cost of support. The ratio of
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inputs to outputs was positively assessed, due to a higher number of pre-school places found
in the grant agreements (6 826) than estimated in the Programme (5 400). More information
on pages 71-73.
Sustainability of support in the area of pre-school education
The project results achieved so far are characterized by a high degree of sustainability.
Beneficiaries not only maintain, but also use to a large extent the pre-school education
places created within the projects. The following factors contribute to sustainability:
financing of activities after completion of the projects by leading authorities, high demand
for pre-school education and use by teachers of competences and skills acquired in daily
work. No liquidation of pre-school education places created within the projects was noted.
This shows that the projects were properly prepared in terms of demand, which was
influenced by the fact that the applicants had to prepare a diagnosis of needs and a forecast
which would show that the created places would be used. More information on pages 73-75.
Complementarity of ESF and ERDF in the field of pre-school education
The level of complementarity between ESF and ERDF measures understood as cohesion of
objectives is high. This means that both ESF and ERDF co-financed projects jointly contribute
to the creation of places for pre-school education, and consequently increase access to preschool education in the region. More information on pages 75-79.
GENERAL EDUCATION
Effectiveness of support in the field of general education
The effectiveness of Sub-measure 6.4.3 and Measure 9.2 implementation is high - almost all
the funds have been contracted and spent, achieving the indicators set out in the
Programme. The criteria for evaluating applications and conditions for competitions, well
selected in terms of the region's needs, have contributed to the effectiveness of support.
The financial and physical progress of Sub-measure 6.4.4 Institutions popularising science
and Sub-measure 9.6.1 Scholarship support for gifted students - general education is
adequate to the stage of project implementation.
Support for general education is universal and territorially balanced at the level of basic
education. However, support for secondary education shows a number of territorial gaps,
which are not explained either by the number of secondary schools per poviat or by the
territorial disparity in the results of the secondary school leaving exams. This leads to the
recommendation that a separate selection should be made for projects supporting
secondary education, using criteria adequate to the specific nature of this level of education.
Projects comprising activities aimed at equipping schools with modern teaching aids for
learning by the experimental method and equipping/supplying schools with ICT equipment
and tools, combined with support for shaping teachers' competences in both these
directions, as well as material and competence support related to teachers' work with
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students with special educational and developmental needs proved to be the most effective
in achieving the Programme objectives.
An unplanned, yet beneficial effect of the projects was to prepare schools for the challenges
of remote education. At the same time, the epidemic highlighted problems resulting from
the low cultural capital and educational aspirations of families. In the projects of the future
financial perspective, part of the support should be directed to involving parents in school
activities and to parental pedagogy aimed at creating an optimal home learning environment
for the child, motivating it to work, and stimulating the student's educational aspirations.
See pages 87-105 for more information.
Utility of support in the area of general education
As shown by the results of the counterfactual and comparative analyses for the group of
supported schools and all others in the region, participation in the projects of the ROP PV
2014-2020 did not have a significant impact on the average result of the eighth-grade exam
in 2019 and 2020. However, the change achieved may often be qualitative rather than
quantitative. In the opinion of the respondents taking part in the evaluation, the support
provided by the ROP PV 2014-2020 contributed to improving the quality of general
education. In the opinion of the interviewees, the greatest impact on the quality of
education was exerted by the retrofitting of institutions with ICT tools and teaching aids, as
well as infrastructural investments and activities aimed at improving teachers' key
competences, as the most lasting effects of the projects.
The intervention in the form of support for in-service teacher training included mainly
courses and trainings. In this formula, it turned out to be both effective and adequate to
teachers' needs and expectations. Relatively low use of such forms as supervision,
mentoring, e-mentoring, factual support, advisory services or individual consultations results
partly from organizational difficulties in conducting such forms and partly from teachers'
habits. It is necessary to increase the share of such forms in projects in the future financial
perspective.
The projects lacked sufficient support for such key competencies as communication in the
mother tongue and cultural awareness and expression. It is necessary to include in the
catalog of project activities of ROP PV ROP PV 2021-2027 activities developing these two
competences, both in the form of activities aimed at teacher training and student
development.
The support received corresponded to the diagnosis of schools' needs. The intervention
contributed to meeting the needs of the final recipients of support. However, due to the
large scale of needs, further financing is necessary (equipping schools with ICT tools,
teaching aids, upgrading school infrastructure, raising key competencies, especially digital
ones of students and teachers). More information on pages 105-138.
Implementation of horizontal policies in the area of general education
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No problems were identified in the implementation of horizontal principles in projects in the
field of general education. All beneficiaries implemented the horizontal principles in
accordance with the requirements contained in the programming documents. In particular,
equal access for all students to participate in projects, equal access to training for teachers
was ensured. More information on pages 138-141.
Effectiveness of support in the field of general education
The financial effectiveness of the support can be highly assessed in terms of the relationship
between costs, inputs and resources and the achieved effects of the support. Unit costs of
such indicators as places in educational infrastructure and 1-pupil support indicate high
efficiency. See pages 141-143 for more information.
Sustainability in the area of general education
The study identified a high degree of use of ICT tools and experimentation methods in offproject teaching in teachers' current work. Moreover, project participants emphasize that
teaching remotely is conducive to the use of ICT and teaching aids for experimentation. The
leading bodies declare that the equipment acquired under the project will be maintained
and used; its supplementation is declared less frequently. On the other hand, supplementing
teachers' competences is declared only within the statutory scope. As far as extracurricular
activities are concerned - most of them were continued after the project ended (before
suspension of classes). More information on pages 143-146.
ESF and ERDF complementarity in the field of general education
Despite the small scale of complementary projects, the mechanisms for ensuring consistency
at the level of objectives and types of actions implemented by both Funds are assessed
positively. They contribute to the improvement of the quality of general education,
adjustment of the educational offer to the needs of the labour market, as well as increasing
access to high quality educational services. See pages 146-148 for more information.
INTERVENTION LOGIC - SUMMARY
The intervention logic adopted in the field of pre-school and general education has proven
to be relevant and has allowed the Programme to achieve its objectives and, in the case of
general education, to respond effectively to the challenges of the year 2020, related to the
crisis situation of general education in connection with the COVID-19 epidemic. The
described problems and needs are reflected in a wide spectrum of support, particularly in
general education, both infrastructural and competence-based, covering all target groups:
children/students, including those with SEN and disabilities, teachers and schools and
kindergartens. All measures have output and result indicators assigned in the Programme.
Comprehensive support directed at different target groups allows for a positive assessment
of the cause-effect mechanisms between measures taken and results. For more information
see pages 21-25 and 83-87.
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1 WPROWADZENIE
1.1 CELE I ZAKRES BADANIA
Niniejszy raport końcowy powstał w ramach badania pn. Ocena wpływu wsparcia w zakresie
edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego.
Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w
ramach RPO WP 2014-2020 dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.
Realizacja niniejszego badania pozwoliła na określenie:


wpływu interwencji na poprawę dostępności miejsc wychowania przedszkolnego,



wpływu interwencji na poprawę jakości kształcenia ogólnego,



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



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

Zakres przedmiotowy
Wsparcie realizowane w ramach celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe
życie w odniesieniu do dwóch osi priorytetowych: IX (PI10i) oraz VI (PI 10 w obszarze
rozwoju systemu opieki nad dziećmi poprzez wspieranie infrastruktury edukacji
przedszkolnej oraz systemu edukacji ogólnokształcącej w zakresie modernizacji
infrastruktury oraz tworzenia instytucji edukacyjnych popularyzujących naukę i innowacje).
Ocenie zostały poddane projekty realizowane w ramach następujących obszarów:


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.

W obszarze edukacji przedszkolnej badanie koncentrowało się na kwestiach dostępności
usług edukacji przedszkolnej w regionie, wpływu dostępnych usług na sytuację zawodową
opiekunów oraz dostarczyło i uzupełniło informacje nt. barier w tworzeniu nowych miejsc

- 16 -

wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do kształcenia ogólnego badanie skupiło się na
wpływie interwencji na poprawę efektów kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz
rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Badanie dostarczyło również informacji w zakresie dalszego zapotrzebowania
w ww. obszarach i pozwoliło na identyfikację działań, które należałoby wspierać w
perspektywie finansowej 2021-2027.
Kryteria ewaluacyjne
W niniejszym badaniu wykorzystano kryteria ewaluacyjne: skuteczności, użyteczności,
trafności, efektywności, komplementarności, trwałości,
Zasięg terytorialny
Badanie objęło swoim zasięgiem województwo podkarpackie.
Ramy czasowe badania
Badanie było prowadzone w okresie od października do grudnia 2020 r. Raport prezentuje
stan realizacji RPO WP 2014-2020 na dzień 31 marca 2020 roku. Analizą objęto dane SL2014
aktualne na ten dzień. W badaniu posługiwano się wersją SZOOP aktualną na dzień
31.03.2020 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Ze względu na konieczność odniesienia się
do najbardziej aktualnych celów Programu, wyrażonych wskaźnikami, posłużono się wersją
RPO WP 2014-2020 aktualną na dzień 26.05.2020 (z odniesieniami do wersji
archiwalnych).W badaniu przyjęto także przelicznik alokacji z EUR na PLN, określony przez
European Central Bank na dzień 30.03.2020 r.).

1.2 METODOLOGIA BADANIA
Syntetyczny opis koncepcji badania
Niniejsza ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z koncepcją badawczą opisaną
szczegółowo w raporcie metodologicznym. Koncepcja została przygotowana oddzielnie dla
obszaru edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego. W pierwszym kroku w obu
obszarach odtworzono logik interwencji, które następnie były weryfikowane w kolejnych
krokach badawczych. W koncepcji założono, że ewaluacja pozwoli określić skuteczność
wsparcia w obu obszarach. Dokonano, zgodnie z założeniami koncepcji, analizy rozkładu
przestrzennego utworzonych w wyniku interwencji miejsc wychowania przedszkolnego, a
także szkół, nauczycieli i uczniów wspartych w obszarze kształcenia ogólnego. W koncepcji
założono także, że w badaniu określona zostanie trwałość - efektów w obszarze edukacji
przedszkolnej oraz projektów w kształceniu ogólnym. Zgodnie z założeniami zidentyfikowano
także czynniki, które mają wpływ na trwałość. Jednocześnie prowadzono analizy, które
pozwoliły na ocenę efektywności realizowanych projektów. Założono też, że badanie
dostarczy informacji na temat poziomu komplementarności EFS i EFRR, w tym odpowie na
pytanie o skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności zarówno w
odniesieniu do kształcenia ogólnego, jak i edukacji przedszkolnej. Zarówno w odniesieniu do
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edukacji przedszkolnej, jak i kształcenia ogólnego założono, że analiza odpowie, w jaki
sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach realizowanych w ramach RPO WP 20142020 zasad horyzontalnych. Jednym z założeń koncepcji było także określenie wpływu
projektów na poprawę jakości edukacji w placówkach przedszkolnych i kształcenia ogólnego
(w tym drugim obszarze również za pomocą analiz kontrfaktycznych). Zgodnie z koncepcją
określono również aktualne potrzeby i wyzwania w województwie podkarpackim. Dla
każdego z obszarów badawczych sformułowano rekomendacje dla okresu programowania
2021-2027. W celu odpowiedzi na każde pytanie badawcze posłużono się triangulacją
metod, a każdy wniosek z badania poparty był co najmniej dwoma źródłami danych.
Metody badawcze
Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz badaniach terenowych – jakościowych i
ilościowych.
1. Analiza dokumentów (desk research)
W toku realizacji badania ewaluacyjnego przeanalizowano dane i informacje pochodzące ze
źródeł zastanych. Analizą objęto następujące dokumenty i typy danych:


Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego,



Akty prawne i wytyczne szczebla krajowego,



Dokumenty strategiczne i programowe,



Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia
tematyki badania,



Dane i dokumenty monitoringowe i sprawozdawcze, w tym LSI oraz SL2014,



Dokumentacja projektowa (wnioski o dofinansowanie) i sprawozdawcza (wnioski
o płatność),



Dane ze statystyki publicznej,



Diagnozy sytuacji placówek, szkół/zespołów szkół objętych wsparciem,



Dokumenty konkursowe i projektowe.

2. Wywiady jakościowe
Wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z przedstawicielami:


IZ RPO WP 2014-2020: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,



IP RPO WP 2014-2020: Wydziału Edukacji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie,
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Kuratorium Oświaty: Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji,



Dyrektorami /przedstawicielami przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty,



Beneficjentami projektów pozakonkursowych w Poddziałaniach: 6.4.4 oraz 9.6.1.

Łącznie przeprowadzono 15 wywiadów, w których udział wzięło 19 osób.
3. Badania ilościowe
W ramach ewaluacji zrealizowane zostały cztery badania ilościowe. Do ich przeprowadzenia
zastosowane zostało podejście mixed-mode łączące techniki CAWI i CATI w realizacji badań z
respondentami. Procedura realizacji badań zakładała: 1/nawiązanie kontaktu z
respondentem i przekazanie informacji o badaniu – wysyłkę wiadomości e-mail z informacją
o badaniu, listem polecającym oraz linkiem do elektronicznej wersji kwestionariusza,
2/dwukrotną wysyłkę monitów drogą elektroniczną (do respondentów, którzy nie wypełnili
ankiet), 3/kontakt telefoniczny z respondentami, którzy nie wypełnili (po wysłaniu 2
przypomnień mailowych) i zachęcenie do wzięcia udziału w badaniu, 4/przeprowadzenie
wywiadu techniką CATI. Badania zrealizowane zostały w oparciu o kwestionariusze ankiety,
które poddano pilotażowi i konsultacjom z Zamawiającym.
Przeprowadzono następujące badania ankietowe:
1. Badanie z beneficjentami RPO WP 2014-2020 w ramach objętych ewaluacją Działań i
Poddziałań (w tym z beneficjentami Działania 9.1, którzy rozwiązali umowy o
dofinansowanie). Zostało przeprowadzane na pełnej populacji tj. podjęta została próba
kontaktu ze wszystkimi jednostkami z badanej populacji. Jednostką badania był projekt, a
populacja liczyła 443 jednostki. Osiągnięta została próba n=137 (responsywność – 31%).
2. Badanie z nauczycielami będącymi uczestnikami projektów. Populację badania stanowili
nauczyciele – uczestnicy projektów w ramach interwencji będącej przedmiotem niniejszej
ewaluacji, którzy zakończyli udział w projekcie do dnia 31.03.2020 r. Zgodnie ze stanem na
31.03.2020 r. liczebność populacji wynosiła 8257 osób (unikalni uczestnicy wg nr PESEL).
Osiągnięta została próba n=597, przy zachowaniu proporcji wynikających z populacji ze
względu na Działanie, w którym był realizowany projekt oraz płeć i wiek respondenta.
Uzyskana została większa niż zakładana próba badawcza (n=367), dzięki czemu osiągnięty
został mniejszy niż zakładany błąd oszacowania (zakładany – e=5%, osiągnięty – e=3,86%,
przy poziomie ufności 0,95 i proporcji zjawiska w populacji generalnej P=50%).
3. Badanie z opiekunami dzieci (tj. rodzicami/opiekunami prawnymi) uczestniczących w
wychowaniu przedszkolnym (w ramach projektów z Działania 9.1, które rozpoczęły się nie
później niż na koniec marca 2019 roku1). Z uwagi na to, że nie istniała baza kontaktowa
opiekunów dzieci, konieczne było skorzystanie z pomocy przedstawicieli przedszkoli. Link do
ankiety był przekazywany do przedstawiciela przedszkola z prośbą o rozesłanie do
1

Wsparciem w ramach Działania 9.1 zostało objętych 220 przedszkoli i innych placówek systemu oświaty w
ramach 154 projektów rozpoczętych przed końcem marca 2019 r.
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opiekunów/rodziców dzieci, które skorzystały z miejsc wychowania przedszkolnego
stworzonych w ramach danego projektu (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
mailingu itp.). Maksymalna liczba wypełnień na danym linku była równa liczbie
opiekunów/rodziców, którą wskazał przedstawiciel przedszkola. Rozesłane zostało w sumie
989 możliwych do wypełnienia ankiet. Osiągnięta została próba n=286 (zakładana była próba
n=150). W badaniu wzięli udział rodzice/opiekunowie z 32 przedszkoli.
4. Badanie z potencjalnymi beneficjentami tj. organami prowadzącymi szkół i przedszkoli,
które mogłyby wnioskować o dofinansowanie projektów konkursowych w kolejnej
perspektywie finansowej w ramach Działań i Poddziałań odpowiadających zakresem
niniejszej ewaluacji. Populacja badania liczyła 418 podmiotów. Badanie zostało
przeprowadzone na pełnej populacji. Osiągnięta została próba n=162 (zwrotność – 39%), w
której znaleźli się przedstawiciele różnych typów potencjalnych beneficjentów m.in. JST,
NGO, podmiotów prywatnych.
4. Metoda kontrfaktyczna
W celu zbadania wpływu udziału szkół w projektach RPO WP 2014-2020 na osiągane przez
nie wyniki w egzaminach zewnętrznych przeprowadzono analizy metodą kontrfaktyczną.
Oparto się na danych zastanych, w tym wynikach egzaminów publikowanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, liście szkół objętych projektami przekazanej
przez Zamawiającego, danych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz wskaźników
charakteryzujących lokalne otoczenie szkół, zaczerpniętych z Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego. Analizy ograniczono do szkół podstawowych i gimnazjów
ze względu na niewystarczającą liczbę szkół innych typów, które brały udział w projektach.
Posłużono się metodą doubly robust, polegającą na połączeniu dwóch technik. Mianowicie w
pierwszym kroku, korzystając ze zbiorowości szkół nieobjętych bezpośrednim wsparciem i
stosując technikę propensity score weighting, skonstruowano grupę kontrolną, w której
średni wynik egzaminów zewnętrznych przed rozpoczęciem realizacji projektów RPO WP
2014-2020, a także średnia wartość innych zmiennych kontrolnych, były takie same jak w
grupie szkół uczestniczących w Programie. W drugim kroku, porównując te dwie grupy,
oszacowano efekt netto techniką regresji liniowej.
5. Studia przypadków
Studium przypadku objęte zostało 5 projektów z Działania 9.1. (w tym 3 z powiatów o niskiej
dostępności do usług edukacji przedszkolnej, 1 z powiatu o średniej wojewódzkiej
dostępności usług do edukacji przedszkolnej i 1 z powiatu o wysokiej dostępności do
edukacji przedszkolnej) oraz 15 projektów (reprezentowanych przez 15 szkół) z Działania
9.2. (w tym: 5 projektów z terenów o niskim stopniu urbanizacji, 5 projektów z terenów o
średnim stopniu urbanizacji, 5 projektów z terenów o wysokim stopniu urbanizacji). W
ramach każdego studium przypadku przeprowadzono analizę desk research oraz
telefoniczne wywiady pogłębione z: beneficjentem, dyrektorem/przedstawicielem
szkoły/przedszkola oraz uczestnikiem projektu.
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2 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
2.1 Logika interwencji w obszarze edukacji przedszkolnej
Pytanie badawcze nr 1: Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie
edukacji przedszkolnej? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na
osiągnięcie spodziewanych wyników interwencji w ramach RPO WP 2014-2020?
W obszarze edukacji przedszkolnej w RPO WP 2014-2020 zdiagnozowano problem
niedostatecznie rozwiniętego systemu opieki nad dziećmi, który stanowił strukturalny
problem rynku pracy w regionie. Wskazano, że dostępność edukacji przedszkolnej jest
mocno ograniczona, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie jej upowszechnienie osiąga
najniższy stopień w skali regionu oraz w aglomeracjach i na obszarach miejskich, gdzie popyt
na usługi w zakresie opieki przedszkolnej znacznie przewyższa podaż ofert. Deficyty te
dodatkowo wzmacnia rozproszone osadnictwo, niski poziom dochodów zarówno
mieszkańców, jak i jednostek samorządu terytorialnego, co utrudnia organizację trwałych
form wychowania przedszkolnego. W Programie podkreślono także wyzwanie, jakim jest
jakość edukacji przedszkolnej, wskazując na potrzebę równoważenia szans edukacyjnych
dzieci, w szczególności pochodzących z obszarów wiejskich. Wskazano zarówno na potrzeby
infrastrukturalne (odpowiednio dostosowana do potrzeb infrastruktura edukacyjna),
potrzeby tworzenia miejsc przedszkolnych (zwiększenie dostępności tej formy opieki), jak też
potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji dzieci (wysokiej jakości oferta edukacyjna i
wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), jak też nauczycieli (w zakresie
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i rozpoznawania zaburzeń ogólnorozwojowych
u dzieci).
Wszystkie wymienione potrzeby i wyzwania znalazły odzwierciedlenie w działaniach
przewidzianych w Programie w:


Poddziałaniu 6.4.1 Przedszkola:
o inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i
placówek tworzących system opieki przedszkolnej (w tym dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych),



Działaniu 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, w którym przewidziano wsparcie w
zakresie:
o tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, zarówno w już istniejących
placówkach, jak również zakładaniu nowych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego,
o tworzenia nowych miejsc przedszkolnych i dostosowanie istniejących
Ośrodków Wychowania Przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami (również specjalnych i integracyjnych),
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o dodatkowych, w tym wykraczających poza podstawę programową, zajęć
wspierających (np. logopedycznych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
itp.), realizację różnych form rozwijających uzdolnienia u dzieci (kółek
zainteresowań, warsztatów, laboratoriów), doradztwo zawodowe dla dzieci w
wieku przedszkolnym,
o doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, jak i rozpoznawania zaburzeń ogólnorozwojowych u dzieci.
Zaplanowane działania kompleksowo odpowiadają na zidentyfikowane problemy, na
pierwszym miejscu stawiając zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych na obszarach z
największymi deficytami.
Wszystkie działania mają przypisane w Programie wskaźniki produktów. Mierniki te są
trafnie dobrane i odnoszą się do wszystkich kluczowych działań i grup docelowych: miejsc
wychowania przedszkolnego, wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej, dzieci
korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej, dzieci objętych w
dodatkowymi zajęciami, a także nauczycieli podnoszących swoje kompetencje.
W Programie przewidziano także wskaźniki rezultatu, które, podobnie jak wskaźniki
produktu, wyczerpująco mierzą efekty projektów w zakresie: utrzymywania miejsc
wychowania przedszkolnego 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS,
uzyskiwania przez nauczycieli kwalifikacji lub nabywania kompetencji po opuszczeniu
programu, liczby dzieci korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej, a
także, na poziomie regionu – odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną.
Wskaźniki te właściwie mierzą założone efekty wsparcia, jakimi są:
o wzrost liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego,
o zwiększenie dostępu do usług opieki przedszkolnej wysokiej jakości i zmniejszenie
dysproporcji w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich,
o zwiększenie w województwie podkarpackim odsetka dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym.
Oczekuje się, że te efekty w zakresie edukacji przedszkolnej przełożą się na efekty społecznogospodarcze. Założono między innymi, że wspieranie edukacji przedszkolnej pozwoli
pogodzić pracę z życiem rodzinnym, co jest warunkiem niezbędnym dla zwiększenia
zatrudnienia wśród młodych rodziców, w tym, w szczególności kobiet. Oczekuje się również
korzyści na poziomie stymulowania rozwoju dziecka i lepszego przygotowania go do podjęcia
edukacji szkolnej, w tym równoważenia szans edukacyjnych dzieci, w szczególności
pochodzących z obszarów wiejskich. W szerokim ujęciu oczekuje się poprawy spójności
społecznej i terytorialnej.
Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu a także wyniki niniejszego badania, należy
podkreślić słuszność tych powiązań między edukacją przedszkolną a efektami społecznogospodarczymi. Szczegóły przedstawiono w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu.
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W literaturze przedmiotu, a także w trakcie niniejszego badania zidentyfikowano szereg
czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na osiągane efekty wsparcia edukacji
przedszkolnej. Do takich czynników należą:


Zwiększająca się mobilność mieszkańców, co powoduje, że zapotrzebowanie na miejsca
przedszkolne nie będzie pokrywać się z liczbą dzieci zamieszkujących dany obszar, ze
względu na dowożenie dzieci do placówek w gminach, w których pracują rodzice (dotyczy
w szczególności miast i ich obszarów funkcjonalnych),



Zmiany świadomościowe, zgodnie z którymi edukacja przedszkolna jest coraz bardziej
postrzegana jako wartościowa dla rozwoju dziecka; dlatego kluczowa jest jakość usług
opiekuńczych i edukacyjnych oraz świadomość roli, jaką odgrywają w rozwoju fizycznym i
emocjonalnym dzieci. […] Tylko dobrej jakości opieka i edukacja zachęci kobiety do
skorzystania z oferty takich placówek, co jednocześnie umożliwi im poszukiwanie pracy
lub podnoszenie kwalifikacji2;



Poprawa sytuacji na rynku pracy – spadek bezrobocia i wzrost miejsc pracy, dzięki czemu
znacząco może wzrastać popyt na miejsca przedszkolne wśród rodziców, którzy mają
możliwość podjęcia pracy;



Zmiany w ustawie o systemie oświaty, powodujące, że od roku szkolnego 2017/2018
każda gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałych na jej obszarze
i zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego – co również będzie wpływać na
zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne;



Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2016 roku, zgodnie z którą ponownie
podwyższono wiek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego od 7. roku życia –
spowodowało to pozostawianie dzieci sześcioletnich w przedszkolach, a tym samym
wzrost zapotrzebowania na dodatkowe miejsca dla trzylatków;



Niska gęstość zaludnienia, rozproszenie osadnictwa na terenach wiejskich, a także
niedostateczne środki finansowe najmniejszych gmin – co może negatywnie wpływać na
potencjał aplikacyjny na obszarach, które pod względem dostępności edukacji
przedszkolnej mają największe deficyty (potencjalni wnioskodawcy mogą nie być skłonni
do aplikowania uznając projekty za nieopłacalne i obarczone ryzykiem nieutrzymania
trwałości w sytuacji niewielkiej liczby i rozproszenia dzieci oraz ograniczonych środków
na kontynuację działań).

Poniżej przedstawiono logikę interwencji na schemacie.

2

I. Magda, Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?, IBS, Warszawa 2020.
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Rysunek 1 Logika interwencji w obszarze edukacji przedszkolnej
Problemy/
wyzwania
Niedostatecznie
rozwinięty system
opieki nad dziećmi
w wieku
przedszkolnym

Ograniczona
dostępność edukacji
przedszkolnej na
obszarach wiejskich

Popyt na opiekę
przedszkolną
przewyższający
podaż ofert
w aglomeracjach i
na obszarach
miejskich
Nierówne szanse
edukacyjne dzieci, w
szczególności z
obszarów wiejskich

Działania

Inwestycje w
infrastrukturę
dydaktyczną i/ lub
wyposażenie
obiektów
tworzących system
opieki przedszkolnej
Tworzenie nowych
miejsc
przedszkolnych, w
tym dostosowanych
do potrzeb dzieci z
niepełnosprawności
ami
Zajęcia dodatkowe,
wspierające,
specjalistyczne,
rozwijające
uzdolnienia u dzieci
Doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

Rezultaty/
efekty

Produkty

Dzieci
korzystające z
objętej
wsparciem
infrastruktury
przedszkolnej

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
przedszkolnej

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego

Miejsca
wychowania
przedszkolnego
utrzymane 2
lata po
uzyskaniu
wsparcia

Liczba dzieci
objętych w ramach
programu
dodatkowymi
zajęciami

Nauczyciele,
którzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Liczba nauczycieli
objętych wsparciem
w programie

Niedostateczna
oferta edukacyjna i
wsparcie dzieci ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat
objętych
edukacją
przedszkolną

Źródło: opracowanie własne
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Cele

Zwiększenie
dostępu do usług
opieki przedszkolnej

Zmniejszenie
dysproporcji
w upowszechnianiu
edukacji
przedszkolnej
Promowanie
godzenia życia
zawodowego i
prywatnego
Stymulowania
rozwoju dziecka i
lepsze
przygotowanie do
edukacji szkolnej

Równoważenie
szans edukacyjnych
dzieci

Poprawa spójności
społecznej i
terytorialnej

Czynniki
zewnętrzne
Zjawisko
suburbanizacji,
zwiększająca się
mobilność
mieszkańców
Zmiany
świadomościowe –
postrzeganie
edukacji
przedszkolnej jako
ważnej dla rozwoju
dziecka
Zmiany na rynku
pracy, spadek
bezrobocia
Obowiązek
zapewnienia miejsc
przedszkolnych dla
dzieci w wieku 3-6
lat
Podwyższenie wieku
rozpoczęcia
obowiązku
szkolnego do 7 roku
życia

Niska gęstość
zaludnienia,
rozproszenie
osadnictwa na
terenach wiejskich

2.2 Ocena skuteczności wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
2.2.1 Zakres i stopień zaawansowania wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
Pytanie badawcze nr 2: Jaka jest skuteczność wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej w
ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.1 i Poddziałanie 6.4.1)?
W ramach Poddziałania 6.4.1 Przedszkola ogłoszono 1 nabór wniosków, który zakończył się
w styczniu 2016 roku. Spośród 44 złożonych poprawnie pod kątem formalnym wniosków
wybrano 41 do dofinansowania UE, co przełożyło się na 40 umów o dofinansowanie. Wkład
UE w umowach wyniósł 27 015 519,05 zł. Budżet przeznaczony na ten nabór wynosił 22 846
385 zł, natomiast wkład UE we wnioskach, które trafiły do oceny wynosił 32 451 898,62 zł 3.
Pierwsza lista projektów wybranych do dofinansowania została ogłoszona w czerwcu 2016
roku, kolejna w marcu 2017 roku4. Zainteresowanie beneficjentów konkursem znacząco
przewyższyło oczekiwania IZ RPO WP 2014-2020. W związku z powyższym zarząd
województwa zdecydował o zwiększeniu alokacji o 1,1 mln EUR. W Poddziałaniu tym
wyczerpano zatem całą dostępną alokację. Również poziom wydatkowania jest wysoki – na
dzień 31.03.2020 rozliczono 94,2% wartości podpisanych umów, a jedynie 2 projekty nie były
jeszcze formalnie zakończone.
W ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej ogłoszono 5 naborów wniosków –
wszystkie w latach 2015-2019, po jednym naborze w każdym roku. Nabory rozpoczynały się
najwcześniej pod koniec sierpnia, a najpóźniej w grudniu i trwały od 10 do 45 dni. Liczba
złożonych wniosków poprawnych formalnie ramach każdego z naborów wahała się od 48 do
89. Spośród 358 poprawnie złożonych wniosków wybrano 233 do dofinansowania UE, co
przełożyło się na 197 obowiązujących umów o dofinansowanie. Wkład UE w umowach
wyniósł 110 339 645,80 zł. Budżet (wkład UE) przeznaczony na wszystkie nabory wynosił 127
500 000 zł, natomiast wkład UE we wnioskach poprawnych formalnie wynosił 216 270
802,845, czyli znacząco przekroczył założenia. W Działaniu 9.1 wyczerpano całą dostępną
alokację. Poziom wydatkowania jest zadowalający i odpowiada zawansowaniu działań w
projektach – rozliczono już 75,5% zakontraktowanej kwoty.
Pod względem terytorialnego rozkładu wsparcia, największym beneficjentem jest powiat
rzeszowski, w którym wysoka jest wartość projektów zarówno z Poddziałania 6.4.1 (3,5 mln
zł), jak też Działania 9.1 (12,8 mln zł). Na drugim miejscu znalazł się powiat ropczyckosędziszowski oraz Rzeszów, gdzie co prawda nie ma żadnego projektu z Poddziałania 6.4.1,
ale najwyższa w porównaniu z innymi powiatami jest wartość projektów w Działaniu 9.1
3

Na podstawie danych z systemu SL (Zestawienie naborów, złożonych w nich wniosków o dofinansowanie i
podpisanych umów).
4
Wyniki Naboru Poddziałania 6.4.1 Przedszkola - konkurs nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15, dostępne na
stronie RPO WP 2014-2020.
5
Na podstawie danych z systemu SL (Zestawienie naborów, złożonych w nich wniosków o dofinansowanie i
podpisanych umów).
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(14,5 mln zł). 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.
Znaczącym beneficjentem Poddziałania 6.4.1 są też powiaty niżański i lubaczowski, gdzie
wartość wsparcia w każdym wyniosła około 3,5 mln zł.
Mapa 1 Wartość dofinansowania projektów w obszarze edukacji przedszkolnej6

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 (stan na 31.03.2020)
Projekty w obszarze edukacji przedszkolnej są realizowane we wszystkich powiatach, poza
powiatem bieszczadzkim, który, jak przedstawiono w dalszej części raportu charakteryzuje
się również najniższą wśród wszystkich powiatów gęstością zaludnienia, rozproszonym
6

Dane przedstawione na mapie należy traktować jako przybliżone. Wykorzystany został algorytm przeliczania
oparty na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie.
W przypadku projektów partnerskich wartości zostały zsumowane do poziomu partnera wiodącego. Wszystkie
projekty w obszarze edukacji przedszkolnej są/były realizowane na terenie województwa podkarpackiego.
Wartość projektu przypadająca na powiat została więc obliczona poprzez podzielenie wartości dofinansowania
projektu przez liczbę powiatów, w których jest/był realizowany.
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osadnictwem, niewielką liczbą w wieku 0-4 lata, a na jego terenie znajduje się wiele gmin o
niskich budżetach samorządowych. Są to prawdopodobne przyczyny niskiego
zainteresowania realizacją projektów w obszarze edukacji przedszkolnej. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w rozdziale 2.3.1. Niska, w porównaniu z innymi powiatami, jest
też wartość projektów w Tarnobrzegu (w sumie 1,2 mln zł), który ma stosunkowo dobre
wskaźniki upowszechnienia i dostępności edukacji przedszkolnej, oraz powiecie sanockim
(tam zrealizowano projekty jedynie z Działania 9.1 o wartość wsparcia UE 1,2 mln zł), który
również notuje dostateczny wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w 2019 roku
80%). Generalnie najmniej środków trafiło do powiatów południowo-wschodnich (niskie
kwoty są też w powiatach leskim i brzozowskim). Szczegółowo kwestie zaspokojenia
deficytów opisano w rozdziale 2.2.3.
2.2.2 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO
WP 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej (wskaźniki)
W RPO WP 2014-2020 przewidziano następujące wskaźniki, które mierzą efekty wsparcia w
edukacji przedszkolnej:
W OP VI:
produktu:
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu
oświaty,
 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastrukturze edukacyjnej,
oraz rezultatu:
 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną,
W OP IX:
produktu:
 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej,
 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie,
 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie,
oraz rezultatu:
 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu
dofinansowania ze środków EFS,
 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu.
Realizacja wszystkich wskaźników jest na zadowalającym poziomie, a część z nich
przekroczyła wartości docelowe określone w Programie.
W OP VI Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej wyniosła 74 szt. (docelowo
w projektach zaplanowano 78 szt.), co stanowi 20% zakładanej wartości wskaźnika
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programowego Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu
oświaty (368 szt.).
Wskaźnik Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi
lub infrastrukturze edukacyjnej w podpisanych umowach został osiągnięty na poziomie 95% założono wsparcie 5 094 miejsc, z czego wsparto 4 945. Osiągnięta wartość stanowi 8%
zakładanej wartości wskaźnika programowego dla PI 10 (60 000 szt.).
Z kolei wartość wskaźnika dla PI10i (OP IX) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie osiągnięta na koniec I kw.2020 w stosunku do założonej w
RPO WP 2014-2020 wartości docelowej na rok 2023 została przekroczona – w RPO WP 20142020 przewidziano wsparcie 5400 miejsc, a do dnia 31.03.2020 roku wsparto ich już 6118, co
stanowi 113% celu. Zakończenie wszystkich projektów (dotychczas w projektach osiągnięto
90% wartości zakładanej w umowach o dofinansowanie) spowoduje, że wskaźnik
programowy zostanie osiągnięty w wysokości 126%. Świadczy to o wysokiej efektywności
wsparcia.
Podobnie została przekroczona wartość docelowa w Programie wskaźnika Liczba dzieci
objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne
w edukacji przedszkolnej. Już teraz (stan na 31.03.2020) osiągnięto 152,7% zakładanej
wartości (w Programie założono 6899 osób, a we wnioskach o płatność wykazano 10 534).
Zakończenie wszystkich projektów spowoduje, że wskaźnik ten osiągnie poziom 155%
wartości docelowej.
Wartość docelowa wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie określona
została w RPO WP 2014-2020 z wartością 8 607 osób. Na przedmiotową wartość składają się
zarówno nauczyciele wychowania przedszkolnego (Działanie 9.1), jak również nauczyciele
szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego (Działanie 9.2). Na dzień 31.03.2020 r.
wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 9 145 osób, co daje 106,2% wartości
docelowej (w ramach Działania 9.1 – 432 osoby, czyli 5,0%, a w ramach Działania 9.2 – 8 713
osób, czyli 101,2%).
Wskaźniki rezultatu określone dla OP IX zakładają, że Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS
wyniesie 58% wszystkich wspartych miejsc, a Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu będzie stanowić 85% wszystkich
nauczycieli objętych wsparciem. Analiza już zakończonych projektów wskazuje na to, że
wskaźniki te są osiągane z nawiązką – pierwszy na poziomie 100% (na podstawie 47
projektów, które weszły w okres trwałości)7 oraz 97%8 (na podstawie 54 zakończonych
7

Na podstawie danych przekazanych przez UMWP.
Jednocześnie należy podkreślić, iż analiza dla wskaźnika rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, pokazuje wynik dzielenia liczby nauczycieli,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu przez liczbę wszystkich
nauczycieli objętych wsparciem w Działaniu 9.1. Jest to metoda obarczona mniejszym błędem, w szczególności,
8
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spośród 81 projektów, w których zaplanowano wsparcie nauczycieli). Oznacza to wysoką
efektywność wsparcia.
W przypadku specyficznego wskaźnika rezultatu Poddziałania 6.4.1 założono, że odsetek
dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną wzrośnie z 68,2% w roku 2013 do
76,6% w roku 2023. Wartość docelowa wskaźnika została przekroczona już w roku 2015,
głównie wskutek promocji edukacji przedszkolnej oraz przyrostu liczby wolnych miejsc w
przedszkolach, spowodowanych upowszechnieniem tzw. zerówek w szkołach
podstawowych. Na koniec 2019 roku wskaźnik wyniósł 86,2%, czyli przekroczył wartość
docelową w Programie o 9,6 p.p.
2.2.3 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych
przez IZ RPO WP 2014-2020
Ocena procesu naboru projektów
Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
Biorąc pod uwagę ilość złożonych poprawnie wniosków i zainteresowanie potencjalnych
beneficjentów konkursem w Poddziałaniu 6.4.1, można stwierdzić, że długość trwania
naboru była adekwatna do potrzeb potencjalnych beneficjentów.
Warto podkreślić, że dzięki odpowiednio wczesnemu ogłoszeniu konkursu i sprawnemu
wyborowi projektów do dofinansowania udało się do 30 marca 2020 roku zakończyć
realizację zdecydowanej większości projektów. Niemniej jednak, jak wynika z informacji
przekazywanych we wnioskach o płatność oraz z badania ilościowego beneficjentów, a także
innych badań ewaluacyjnych9, realizatorzy projektów napotykali trudności z wyłonieniem
wykonawców w ramach postępowań przetargowych. Do powstawania tej trudności mogło
przyczynić się jednoczesne lub zbliżone terminem ogłoszenie naborów wniosków w ramach
różnych Osi i Działań, co spowodowało kumulację zamówień na rynku i przełożyło się na

iż wzięto pod uwagę wyłącznie projekty zakończone, zatem uniknięto sytuacji, kiedy wskaźnik rezultatu
obejmuje osoby z projektów zakończonych a powiązany z nim wskaźnik produktu obejmuje osoby zarówno z
projektów zakończonych, jak i realizowanych. Jak wskazano w ewaluacji mid-term (Ecorys, Evalu 2019), liczenie
wartości wskaźników rezultatu jako odsetka realnie osiągniętej wartości do hipotetycznie założonej w okresie
programowania (obliczonej wartości bezwzględnej wynikającej z iloczynu zakładanej liczby uczestników
wsparcia z odpowiedniego (referencyjnego) wskaźnika produktu i określonej w procentach wartości
docelowej), powoduje w pewnych warunkach zafałszowanie realnej efektywności form wsparcia – w
przypadku, gdy grupa rzeczywistych uczestników projektu będzie liczniejsza niż zakładano na etapie
programowania, wynik będzie zafałszowany pozytywnie, a w przypadku, gdy grupa będzie mniej liczna niż
zakładano taki sposób liczenia zaniży rzeczywiste efekty. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wskaźników
rezultatu wyrażonych procentowo zależnych wprost od referencyjnego wskaźnika produktu nie należy mówić o
ich nadwykonaniu, czy niewykonaniu tylko raczej o większej lub mniejszej efektywności uzyskanego wsparcia
niż to zakładano na etapie programowania.
9
Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata, Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru
projektów RPO WP 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Poznań 2017; Konsorcjum
EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
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wzrost cen oraz niewielką dostępność wykonawców10. Zaleca się, aby w nadchodzącej
perspektywie finansowej 2021-2027 w miarę możliwości dążyć do równomiernego
rozplanowania naborów.
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
W ramach pierwszego spośród pięciu naborów w ramach Działania 9.1 złożono najmniej
wniosków oraz najwięcej spośród nich nie przeszło pozytywnie oceny merytorycznej. W tym
naborze wykorzystano nieco ponad 50% budżetu przeznaczonego na dofinansowanie
projektów. Mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie konkursem, było związane z limitem
kwoty, jaką można było przeznaczyć na utworzenie jednego miejsca wychowania
przedszkolnego (12 tys. zł11). Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IP kwota ta była
wynikiem zastosowania metodologii bazującej na kosztach poniesionych w ramach PO KL. W
związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców, w kolejnym konkursie podniesiono
limit do 20 tys. zł, co przyniosło oczekiwany skutek. W trzecim naborze limit znów
zmniejszono – do 15 tys. zł – w przeciwnym razie zabrakłoby alokacji na osiągnięcie założonej
wartości docelowej wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
w programie. Zmniejszenie limitu nie wpłynęło negatywnie na zainteresowanie konkursem.
W trzecim naborze wpłynęło najwięcej wniosków poprawnych formalnie. Oznacza to, że
dzięki szybko podjętym przez IZ RPO WP 2014-2020 działaniom naprawczym udało się
zwiększyć zainteresowanie konkursami w ramach Działania 9.1 i wykorzystać większość
alokacji przy jednoczesnym zrealizowaniu wartości docelowej założonego w Programie
wskaźnika.
Respondenci uczestniczący w studiach przypadków oraz wywiadach pogłębionych
wskazywali, że poniesione przez nich koszty na utworzenie jednego miejsca wychowania
przedszkolnego były zgodne z założonymi. Ustalony limit na utworzenie jednego miejsca
wychowania przedszkolnego był zatem adekwatny do potrzeb beneficjentów.
Ewaluacja kryteriów oceny
Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
W celu właściwego ukierunkowania wsparcia w ramach Poddziałania 6.4.1 oraz Działania 9.1
na obszary, gdzie występują największe potrzeby zwiększania dostępu do edukacji
przedszkolnej zastosowano kryteria premiujące.
W ramach Poddziałania 6.4.1 najwięcej punktów w ramach takiego kryterium mógł otrzymać
projekt realizowany na obszarze, gdzie odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną był
niższy niż 50%. Dodatkowe punkty przysługiwały także beneficjentom, którzy zamierzali
10

Jak wynika z harmonogramu naborów projektów na IV kwartał 2015 roku zaplanowano 5 naborów w ramach
OP VI oraz jeden nabór w ramach OP III. Działania w tych obszarach dotyczyły rozbudowy/ modernizacji/
budowy/ przebudowy, co wpłynęło na niską dostępność wykonawców.
11
Limit nie dotyczył projektów, w których przewidziano wsparcie przedszkoli specjalnych i oddziałów
integracyjnych.
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realizować projekt na obszarze wybranych powiatów12. Wśród 40 projektów wybranych do
dofinansowania 23 to projekty realizowane na terenie tych powiatów, a powiaty te stanowią
więcej niż połowę wszystkich powiatów, na terenie których realizowane są/były projekty w
ramach Poddziałania 6.4.1 (1013 na 18).
Według danych BDL GUS w 2014 roku w województwie podkarpackim było 20 gmin (12,5%
wszystkich), w których odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną
wynosił poniżej 50%, czyli tyle ile wpisano w kryterium premiujące. Wśród wnioskodawców
znalazło się 10 z obszarów premiowanych, z czego 8 otrzymało dofinansowanie. Analiza
terytorialna projektów w Poddziałaniu 6.4.1 pokazuje, że 20% wszystkich projektów
realizowanych jest w gminach, w których dostęp do edukacji przedszkolnej był bardzo niski.
Kryteria premiujące okazały się zatem skuteczne, ponieważ prowadzą do realizacji
projektów na terenach o niskiej dostępności do usług edukacji przedszkolnej. Na pytanie o
powody nieaplikowania o środki EFRR, najczęściej wskazywano brak potrzeb
infrastrukturalnych (3 wskazania na 8 gmin, które nie skorzystały ze wsparcia i jednocześnie
wypełniły ankietę), a także brak wystarczających środków na wkład własny (2 wskazania).
Jedna z trzech gmin, które wskazały brak potrzeb w obszarze infrastruktury aplikowała i
otrzymała wsparcie w ramach Działania 9.1.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na gminy, w których odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem przedszkolnym jest wyższy niż 100%, czyli tam, gdzie do przedszkoli
uczęszczają również dzieci z gmin ościennych. Najczęściej są to dzieci rodziców/opiekunów,
którzy dojeżdżają do pracy do innej miejscowości. W 2014 roku były 3 takie gminy, które nie
aplikowały o środki EFRR14.
Podsumowując, kryteria oceny projektów w ramach Poddziałania 6.4.1 okazały się
skuteczne. Niemniej jednak wciąż pozostają gminy, które nie skorzystały ze wsparcia w
ramach EFRR, a odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na ich terenie był
niski. Kwestia ta została szczegółowo omówiona w rozdziale 2.3.1.
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
W konkursach w Działaniu 9.1 premiowano gminy, w których poziom upowszechnienia
wychowania przedszkolnego był poniżej średniej dla województwa podkarpackiego 15.
Najwięcej gmin, które spełniały to kryterium było w konkursie ogłoszonym w 2017 roku.
Dzięki ustanowieniu tego kryterium, udało się zwiększyć liczbę miejsc wychowania
przedszkolnego w 60% gmin, w których w 2017 roku zdiagnozowano niewielkie
12

Powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski,
kolbuszowski, leżajski, przeworski; za: Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Osi Priorytetowych,
Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR, Rzeszów, 17 lutego 2016 r.
13
Tylko na terenie powiatu bieszczadzkiego nie realizowano żadnego projektu z Poddziałania 6.4.1.
14
Jedna z tych gmin wzięła udział w badaniu ilościowym, gdzie wskazała, że powodem nieaplikowania był brak
potrzeb infrastrukturalnych.
15
Pod uwagę był brany wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat dostępny w
BDL GUS. Takich gmin było w 2014 roku 109, a w 2017 roku – już 112 (70% wszystkich gmin na Podkarpaciu).
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upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Kryterium okazało się zatem skuteczne i
przyczyniło się do zwiększania liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenach o
niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W Działaniu 9.1 założono dodatkowe punkty dla projektów, w których co najmniej 50%
przedszkoli objętych wsparciem stanowią przedszkola specjalne/ integracyjne lub działania
zaplanowane w projekcie służą poprawie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej. Wśród 197 realizowanych projektów znalazło się 5, w których wspierano
przedszkola specjalne, co stanowi nieco ponad 1/5 wszystkich przedszkoli specjalnych w
regionie (BDL GUS 2019). Wsparciem objęto również 18 projektów, które dotyczyły
utworzenia przedszkola integracyjnego lub zwiększenia liczby miejsc w takiej placówce. W
statystyce publicznej brak danych na temat liczby OWP integracyjnych lub z oddziałami
integracyjnymi, stąd trudno określić, jaka ich część została objęta wsparciem. Biorąc pod
uwagę braki informacyjne, nie można jednoznacznie ocenić, że kryterium dodatkowo
punktujące wsparcie przedszkoli specjalnych/ integracyjnych, okazało się skuteczne. Z
informacji zgromadzonych w ramach studiów przypadków projektów, które zakładały
wsparcie przedszkoli specjalnych wynika, że projekty były zaplanowane do realizacji na długo
przed RPO WP 2014-2020, a RPO umożliwił beneficjentom realizację pomysłu - również
poprzez kryteria konkursowe, których spełnienie nie stanowiło dla nich trudności.
W Działaniu 9.1 jednym z kryteriów merytorycznych, specyficznych, które jest istotne z
punktu widzenia celów badania, jest konieczność wykazania we wniosku, że liczba
utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na
usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone.
Jednocześnie wnioskodawca powinien zobowiązać się do utrzymania utworzonych miejsc
wychowania przedszkolnego przez co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.
Z badania ilościowego wśród beneficjentów oraz wywiadów z dyrektorami i studiów
przypadków wynika, że beneficjenci nie mają trudności z utrzymaniem i wykorzystaniem
miejsc. Nie odnotowano także zjawiska likwidacji miejsc wychowania przedszkolnego.
Świadczy to o właściwym przygotowaniu projektów pod kątem zapotrzebowania, na co z
pewnością wpływ miały odpowiednio sformułowane kryteria oceny projektów. Więcej na
temat trwałości i użyteczności wsparcia można przeczytać w rozdziale 2.5.
Ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów oraz działań informacyjnopromocyjnych
Warunki konkursowe, sposób komunikacji z wnioskodawcami, zapisy stosowane w
regulaminach konkursów były właściwie dostosowane do potrzeb i percepcji
wnioskodawców. Beneficjenci biorący udział w badaniu ilościowym oraz studiach
przypadków w większości nie mieli trudności w spełnieniu kryteriów oceny projektów,
zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Potencjalni beneficjenci nie zgłaszali IZ i IP
istotnych trudności ze zrozumieniem kryteriów. Respondenci badania jakościowego
wskazują, że w razie wątpliwości pojawiających się podczas przygotowywania wniosku
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zwracali się z pytaniami do IP i uzyskiwali satysfakcjonującą pomoc. Co istotne, 55%
respondentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania 9.1 uznało, że kryteria oceny
projektu miały wpływ na podniesienie wartości merytorycznej projektu. Beneficjenci
pozytywnie ocenili także proces ogłaszania harmonogramów naborów. Większość badanych
beneficjentów zarówno Poddziałania 6.4.1, jak i Działania 9.1, zgadza się, że harmonogramy
naborów projektów są publikowane odpowiednio wcześnie16.
Niemalże wszyscy respondenci badania ilościowego wśród beneficjentów wysoko ocenili
dostęp do informacji potrzebnych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Biorąc jednocześnie pod uwagę duże zainteresowanie wsparciem zarówno w ramach
Działania 9.1, jak i Poddziałania 6.4.1 oraz wyniki badań ilościowych i jakościowych można
stwierdzić, że podjęte działania informacyjno-promocyjne były skuteczne.
2.2.4 Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność wsparcia w obszarze
edukacji przedszkolnej
Szanse i bariery związane z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego
Największą, zidentyfikowaną barierą związaną z tworzeniem nowych miejsc wychowania
przedszkolnego były trudności ze znalezieniem odpowiedniego lokalu przez beneficjentów i
potencjalnych beneficjentów. W Działaniu 9.1 odnotowano 21 umów, które zostały
rozwiązane, natomiast w 15 przypadkach nie doszło do podpisania umowy. Główną
przyczyną rozwiązywania/niezawiązywania umów były trudności lokalowe beneficjenta, na
co wskazują informacje pozyskane w ramach wywiadów pogłębionych z przedstawicielami
IP, studiów przypadków oraz badania ilościowego wśród beneficjentów. Tego rodzaju
trudności częściej dotyczyły beneficjentów prywatnych niż z sektora publicznego, który
zazwyczaj jest w posiadaniu budynków użyteczności publicznej. Jak wynika z informacji
przekazanych przez przedstawicieli IP, niektórzy wnioskodawcy wynajmowali/planowali
wynajmować lokale na potrzeby utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego. Po
uzyskaniu wsparcia spotykali się z wypowiedzeniem umowy najmu, odmową najmu lub, jak
wskazał respondent badania ilościowego, planowany do wynajęcia lokal był już niedostępny.
Jak wynika z wywiadów pogłębionych z dyrektorami przedszkoli oraz ze studiów
przypadków, tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenach
wiejskich odbywa się dzięki przebudowie/modernizacji pomieszczeń lokalnej szkoły
podstawowej. Na miejsca przedszkolne przeznaczane są dawne pomieszczenia gospodarcze
lub sale lekcyjne. Z badań jakościowych wynika jednocześnie, że małe gminy nie korzystają w
tak dużym stopniu z środków na rozbudowę i budowę przedszkoli, najprawdopodobniej ze
względu na wysokie koszty inwestycji17. Wśród małych miejscowości największe możliwości
zwiększania liczby miejsc przedszkolnych mają zatem te, w których jest możliwość
16

Pod uwagę brane były odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”.
Potwierdzają to wyniki badania ilościowego wśród potencjalnych beneficjentów, dla których jedną z
największych barier w tworzeniu miejsc wychowania przedszkolnego jest w przypadku Poddziałania 6.4.1 brak
środków na wkład własny.
17
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zaadaptowania pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny lub istnieje już budynek
przedszkola, czy inny budynek/pomieszczenia możliwe do zaadaptowania na punkt
przedszkolny.
Szansą związaną z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest stały popyt
na edukację przedszkolną, co związane jest z m.in. rosnącą świadomością
rodziców/opiekunów na temat roli przedszkola w rozwoju małego dziecka. Dyrektorzy
przedszkoli uczestniczący w badaniach jakościowych podkreślają, że obecnie nawet rodzice
niepracujący chętnie posyłają dziecko do przedszkola. Potwierdzają również, że dzięki
utworzeniu dodatkowych miejsc część rodziców podjęła pracę. Do popytu na opiekę
przedszkolną mógł przyczynić się spadek bezrobocia w województwie podkarpackim18. W
związku z pandemią COVID-19 tendencja ta może co prawda ulec zmianie, jednak można
przewidywać, że wzrost bezrobocia nie wpłynie negatywnie na powstawanie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego. Z dotychczasowych obserwacji respondentów badań
jakościowych wynika, że rodzice/opiekunowie dzieci, pomimo zmieniających się okoliczności
życiowych i/lub lęku przed zakażeniem, wciąż posyłają dzieci do przedszkola. Z badania
ilościowego z rodzicami/opiekunami wynika, że 82% z nich zdecydowało się posłać dziecko
do przedszkola, ponieważ uważa, że jest to dobre dla jego rozwoju. Poza dostępnością miejsc
kluczowa staje się zatem jakość edukacji przedszkolnej.
Do dużego popytu na edukację przedszkolną mogą przyczyniać się także migracje. Według
danych BDL GUS na koniec 2019 roku w 121 gminach w województwie saldo migracji
wewnętrznych na pobyt stały było ujemne. Najwyższe saldo dodatnie (powyżej 100 osób)
odnotowano w gminach: Rzeszów (saldo 1316), Trzebownisko (295), Krasne (195),
Boguchwała (152), Świlcza (151), Pysznica (121) i Głogów Małopolski (120). Warto zauważyć,
że poza gminą Pysznica wszystkie wyżej wymienione gminy znajdują się w powiecie
rzeszowskim. Może to sugerować zwiększony popyt na edukację przedszkolną na terenie
Rzeszowa. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dane GUS nie uwzględniają codziennych
ruchów ludności oraz osób, które przeniosły się na dany obszar, ale nie zmieniły miejsca
zameldowania. Dane dotyczące migracji do miast oraz świadomości rodziców na temat wagi
edukacji przedszkolnej mogą sugerować, że zapotrzebowanie na edukację przedszkolną w
regionie w najbliższych latach wciąż będzie duże, zarówno w miastach, jak i na terenach
wiejskich.
Czynniki, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów oraz czynniki, które
utrudniły realizację założonych celów
Jednym z czynników, który utrudniał realizację założonych celów, były trudności w
rozstrzyganiu postępowań przetargowych oraz trudności w dotrzymaniu zapisów umów
przez wykonawców. Beneficjenci wskazywali na nie we wnioskach o płatność oraz w
badaniu ilościowym - 7% beneficjentów Poddziałania 6.4.1 oraz 33% beneficjentów Działania
18

Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wśród osób w wieku produkcyjnych
spadła z 14% w 2014 do 5,1% w 2019 roku.
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9.1 wskazało na problemy ze znalezieniem wykonawców. Badanie wskazuje także, że tego
rodzaju trudności częściej dotyczyły beneficjentów realizujących projekty na obszarach
miejskich. Problem z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych oraz
niedotrzymaniem przez wykonawców warunków umowy w edukacji przedszkolnej został
zauważony także przez autorów ewaluacji mid-term w województwie podkarpackim19 oraz w
ewaluacjach w innych regionach20. Ogłaszane przetargi kończyły się niewybraniem
wykonawcy z powodu braku ofert lub z uwagi na fakt, że zgłoszone oferty przewyższały
zaplanowany budżet beneficjenta. Co istotne, beneficjenci wskazywali, że te trudności nie
miały wpływu na jakość projektów. Ostatecznie nie wpłynęły także znacząco na
harmonogramy, choć w kilku przypadkach konieczne było wydłużenie czasu realizacji
projektu. W tym miejscu warto przypomnieć, że zalecane jest w miarę możliwości ustalanie
harmonogramów naborów w przyszłej perspektywie w taki sposób, aby nabory nie
kumulowały się w czasie21.
Badanie ilościowe beneficjentów pokazało, że czynnikiem utrudniającym realizację celów w
Działaniu 9.1 była pandemia COVID-19. Na tę trudność wskazało 22% respondentów
biorących udział w badaniu, a najczęściej pojawiające się trudności wiązały się z czasowym
zamknięciem przedszkoli i koniecznością przejścia na pracę zdalną. W projektach, w których
zaplanowano formy wsparcia niemożliwe do realizacji z powodów epidemiologicznych np.
wyjazdy dzieci do teatru, napotkano trudności w osiąganiu założonej wartości wskaźników.
Niemniej jednak, wszystkie wymienione przez rozmówców problemy udało się rozwiązać
dzięki współpracy z IP, która wspólnie z beneficjentami wypracowywała indywidualnie środki
zaradcze. W niektórych projektach dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone były online, w
jednym zakupiono sprzęt, aby dzieci mogły zdalnie uczestniczyć w spektaklu teatralnym.
Realizacja projektów w czasie pandemii COVID-19 pokazała, że ważne jest elastyczne
reagowanie na zmieniające się potrzeby beneficjentów, które powstają wskutek
czynników zewnętrznych. Zaleca się, aby tę elastyczność uwzględnić również w kolejnej
perspektywie finansowej.
Czynnikiem, który przyczynił się do osiągnięcia założonych celów był warunek
przygotowania na etapie aplikowania o wsparcie szczegółowej diagnozy potrzeb. Jak
wynika z wywiadów z przedstawicielami IZ/IP, a także beneficjentami i dyrektorami

19

Konsorcjum EVALU oraz ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
20
EVALU, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warszawa 2018; Openfield, IPC Instytut Badawczy,
Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014 – 2020, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Opole 2019; EU – Consult, Gupa BST, Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki
wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi
Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gdańsk 2020.
21
Ta kwestia została omówiona w rozdziale 2.2.3.
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przedszkoli, właściwe przygotowanie diagnozy sprzyjało adekwatności wsparcia do potrzeb
odbiorców.
Kolejnym czynnikiem jest doświadczenie beneficjentów w przygotowywaniu i
koordynowaniu projektów współfinansowanych z środków UE. Pozytywne doświadczenie
realizacji projektów w ramach PO KL lub projektów z obszaru kształcenia ogólnego w ramach
RPO WP 2014-2020 zmniejszało obawy co do realizacji kolejnych projektów. Beneficjenci
wiedzieli, jakie trudności mogą napotkać, w jaki sposób rozliczać projekt i ile czasu
zaplanować, aby działania zrealizować zgodnie z harmonogramem. Z badań jakościowych
wynika, że dużą rolę odgrywa koordynator, który dba o kwestie formalne. W niektórych
gminach była to osoba zatrudniona na potrzeby projektu, mająca duże doświadczenie w
koordynacji i rozliczaniu środków UE.
Na poziomie projektu czynnikiem, który przyczyniał się do osiągnięcia celów było wysokie
zaangażowanie nauczycieli, zarówno w podnoszenie własnych kompetencji, jak i
prowadzenie zajęć z dziećmi. Istotna była także dobra współpraca pomiędzy organem
prowadzącym a placówką.
Likwidacja miejsc wychowania przedszkolnego
W ramach badania nie zidentyfikowano problemu likwidacji miejsc wychowania
przedszkolnego. Zdecydowana większość (95% badanych) beneficjentów deklaruje, że
miejsca przedszkolne są nadal utrzymywane i nie identyfikują trudności w ich utrzymaniu.
Potwierdzają to dyrektorzy placówek biorący udział w wywiadach pogłębionych oraz
studiach przypadków. W niektórych przypadkach istnieje konieczność dalszego tworzenia
miejsc wychowania przedszkolnego w okolicy, gdyż popyt na edukację przedszkolną cały czas
rośnie.

2.3 Ocena użyteczności wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
2.3.1 Ocena wpływu wsparcia na dostępność usług edukacji przedszkolnej w
województwie podkarpackim
Pytanie badawcze nr 3: Jaka jest dostępność do usług edukacji przedszkolnej w
województwie podkarpackim?
Dostęp do usług edukacji przedszkolnej w regionie
W województwie podkarpackim według najnowszych danych, w 2019 roku były 1534
placówki wychowania przedszkolnego22. Wśród nich znalazło się najwięcej oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, następnie przedszkoli i punktów

22

Przedszkola specjalne i niespecjalne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne przy SP,
punkty przedszkolne
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przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego23. Od 2013 roku stopniowo
zmniejszała się liczba oddziałów przedszkolnych i jednocześnie zwiększała liczba przedszkoli.
Oddział przedszkolny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 24 nie może przyjąć
więcej, niż 25 dzieci. Oddziały przedszkolne oferują zazwyczaj mniej miejsc niż przedszkola.
Wykres 1 Liczba placówek wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim w
latach 2013-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
W 2019 roku wszystkie placówki wychowania przedszkolnego oferowały ok. 75 391 miejsc25,
spośród których ok. 74% stanowiły miejsca w przedszkolach. W przedszkolach 24% dzieci
23

Na wykresie nie pokazano zespołów wychowania przedszkolnego ze względu na ich niewielką liczbę – 10 w
2014 roku oraz 5 w 2019 roku.
24
Rozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624).
25
Według danych BDL GUS liczba miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim wyniosła
58 532. Odnotowano spadek w stosunku do roku 2018, w którym było 63 335 miejsc w regionie. Tak dużego
spadku liczby miejsc wychowania przedszkolnego nie potwierdzają wyniki niniejszej ewaluacji, w ramach której
nie odnotowano likwidacji miejsc wychowania przedszkolnego. Pozostałe dane GUS za 2019 rok dotyczące
wychowania przedszkolnego wskazują na korzystne tendencje, jeśli chodzi o dostępność miejsc wychowania
przedszkolnego w regionie (odnotowano ogólny wzrost liczby placówek wychowania przedszkolnego oraz
wzrost liczby dzieci uczęszczających do OWP w stosunku do roku 2018 oraz wzrost wskaźnika upowszechniania
edukacji przedszkolnej). Warto jednak zauważyć, że, zgodnie z definicją GUS, do liczby do wszystkich miejsc
wychowania przedszkolnego nie są wliczane miejsca w oddziałach przy szkołach podstawowych. Na podstawie
dostępnych danych GUS za 2019 rok można wskazać, że liczba 58 532 to suma miejsc wychowania
przedszkolnego w przedszkolach (55 828 miejsc), przedszkolach specjalnych (324), punktach przedszkolnych
(2282) oraz zespołach wychowania przedszkolnego (98 miejsc). Wobec tego w gminach, w których zgodnie z
danymi GUS nie ma miejsc wychowania przedszkolnego, faktycznie takie miejsca są – w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, co wynika z innych danych BDL GUS za 2019 rok tj. liczby dzieci w
oddziałach przedszkolnych w SP. GUS nie podaje informacji, ile miejsc wychowania przedszkolnego oferują
oddziały przedszkolne przy SP, natomiast dostępne są dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających do
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stanowiły 3-latki, natomiast 26% dzieci 4-letnie. W oddziałach przedszkolnych dzieci w tym
samym wieku stanowiły odpowiednio 10% i 16%. W 2019 roku według danych GUS w
województwie podkarpackim było 84 176 dzieci w wieku 1-4 lata. Obecnie poziom
upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-6 lat wynosi według danych
GUS za 2019 rok 89%. Poziom upowszechnienia zwiększa się średnio o 2 p.p. rocznie, co
pozwala przypuszczać, że w 2021 roku osiągnie on 91%. Wobec tego w placówkach
wychowania przedszkolnego w 2021 roku może znaleźć się jednocześnie 76 600 dzieci. Przy
założeniu, że liczba miejsc wychowania przedszkolnego wzrośnie na skutek zakończenia
części projektów z RPO WP 2014-2020 oraz, że obecna liczba miejsc wychowania
przedszkolnego jest wartością szacunkową i może w rzeczywistości być nieco wyższa, można
stwierdzić, że liczba miejsc wychowania przedszkolnego w stosunku do liczby dzieci będzie
wystarczająca. W tym miejscu należy zauważyć, że w roku 2019 w stosunku do roku 2018
odnotowano spadek liczby miejsc wychowania przedszkolnego w całej Polsce 26. Niemniej
jednak wyniki niniejszej ewaluacji nie potwierdzają, aby tendencja spadkowa miała się
utrzymać.
W całym województwie liczba miejsc w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat
w 2019 roku według danych BDL GUS wahała się pomiędzy gminami od 36 (gmina wiejska
Miejsce Piastowe) do 1468 (gmina miejska Jasło). Średnia dla województwa wyniosła 692.
Najniższą wartość (poniżej 100) odnotowano w gminach: Pawłosiów i Miejsce Piastowe
natomiast najwyższą (powyżej 1000) głównie w miastach: Jaśle, Łańcucie, Tarnobrzegu,
Dynowie, Sanoku, Jarosławiu, Mielcu, Dębicy, Lubaczowie, Leżajsku i Krośnie. Zdecydowanie
mniej miejsc na 1000 dzieci odnotowano w gminach wiejskich.
Należy zauważyć, że wciąż pomimo znacznego wzrostu liczby przedszkoli w 2019 roku w 14
gminach wiejskich nie było ani jednej placówki tego typu. Są to gminy: Hyżne (p.
rzeszowski), Cisna (p. leski), Stary Dzików (p. lubaczowski), Adamówka (p. przeworski),
Horyniec-Zdrój (p. lubaczowski), Harasiuki (p. niżański), Chmielnik (p. rzeszowski) Borowa (p.
mielecki), Kuryłówka (p. leżajski), Komańcza (p. sanocki), Gawłuszowice (p. mielecki),
Baligród (p. leski), Jaśliska (p. krośnieński), Lutowiska (p. bieszczadzki). Niemniej jednak w
wyżej wymienionych gminach była zapewniona opieka przedszkolna – we wszystkich w 2019
roku funkcjonowały oddziały przedszkolne w SP. Ponadto w 4 gminach działały punkty
przedszkolne. W dalszej części rozdziału przytoczono dane, które wskazują, że jedynie w
gminach Gawłuszowice i Jaśliska pozostają największe, niezaspokojone potrzeby w obszarze
edukacji przedszkolnej. Obrazuje to Mapa 4.

oddziałów przedszkolnych w SP. W 2019 było to 16 859 dzieci. Na tej podstawie Wykonawca oszacował liczbę
wszystkich miejsc wychowania przedszkolnego w regionie tj. 75 391 (suma 58 532 oraz 16 859). Należy jednak
pamiętać, że szacunki obarczone są pewnym ryzykiem, bowiem opierają się na założeniu, że wszystkie miejsca
wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy SP są zapełnione. Możliwe, że realna liczba
miejsc w oddziałach przedszkolnych przy SP jest nieco wyższa.
26
Wg danych GUS z 1 259 101 w roku 2018 do 1 133 523 w roku 2019. Dane nie uwzględniają miejsc
wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP.
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Istotnym wskaźnikiem, świadczącym o zaspokojeniu potrzeb w zakresie edukacji
przedszkolnej jest liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno miejsce w
placówce wychowania przedszkolnego. Od 2013 roku wartość wskaźnika stopniowo malała,
aby w 2018 roku osiągnąć wartość poniżej 1. W 2019 roku odnotowano wzrost wskaźnika
(do 1,04). Warto jednak zauważyć, że wskaźnik nie uwzględnia liczby miejsc wychowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP, zatem realna liczba dzieci w wieku
przedszkolnym przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
jest nieco niższa.
Wykres 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego27 w województwie podkarpackim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
W województwie podkarpackim, podobnie jak w większości regionów w Polsce, występuje
zróżnicowanie w dostępności miejsc na terenach wiejskich i miejskich. Dane GUS dla gmin
potwierdzają nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej. W 2019 roku w 17
podkarpackich gminach liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce
wychowania przedszkolnego wyniosła więcej niż 3 – 16 z nich to gminy wiejskie. W 22
gminach wskaźnik osiągnął wartość 2 oraz powyżej 2 – wśród nich znalazło się 16 gmin
wiejskich, natomiast w 61 gminach 1 oraz powyżej 1, wśród nich było 45 gmin wiejskich. Z
powyższych danych wynika, że dostępność miejsc wychowania przedszkolnego jest wyższa
w miastach, niż na terenach wiejskich28.

27

Przez placówkę wychowania przedszkolnego rozumie się przedszkola (łącznie ze specjalnymi), punkty
przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
jednak we wskaźniku nie uwzględniono liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych
w SP (źródło: GUS).
28
Dane dotyczące liczby dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce wychowania przedszkolnego w
2019 roku z wykazem konkretnych gmin według typu znajdują się w załączniku 6.4 Tabele prezentujące
wskaźniki dostępności i upowszechnienia edukacji przedszkolnej w poszczególnych gminach według typu.
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Wykres 3 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce wychowania
przedszkolnego w poszczególnych typach gmin w województwie podkarpackim w 2019
roku29
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS; Na wykresie i w tabeli nie
uwzględniono gmin wiejskich: Czarna30, Krempna, Jaśliska, Kuryłówka, Borowa,
Gawłuszowice, Harasiuki, Bircza, Adamówka, Chmielnik, Hyżne, Komańcza, Baligród,
ponieważ w BDL GUS dla tych gmin wskaźnik jest równy 0, co jest spowodowane
nieuwzględnianiem we wskaźniku liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach
przedszkolnych przy SP31.
Określając dostępność miejsc edukacji przedszkolnej w miastach, nie należy jednak kierować
się wyłącznie wskaźnikiem dotyczącym liczby dzieci przypadających na jedno miejsce
wychowania przedszkolnego. W obliczaniu tego wskaźnika pod uwagę brane są dzieci w
określonym wieku zamieszkujące dany obszar. Jak wynika z badań jakościowych oraz analiz
prowadzonych w ramach Diagnozy 2030, rodzice/opiekunowie dzieci, którzy pracują w
miastach często dowożą dzieci do tamtejszych przedszkoli z gmin ościennych. W związku z
powyższym faktyczna liczba dzieci przypadających na jedno miejsce wychowania
przedszkolnego może być wyższa. Świadczy o tym wskaźnik upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, który dla wielu miast jest wyższy niż 100%. W ramach tego wskaźnika brane
pod uwagę są dzieci, które faktycznie uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego
na danym terenie.
Można założyć, że gminy, w których wskaźnik dotyczący liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym wynosi ponad 100%, borykają się z niedoborem miejsc
wychowania przedszkolnego. W ramach Działania 9.1 (EFS) realizowane są projekty w 13 z 14

29

Dane nie uwzględniają miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP
W województwie podkarpackim znajdują się trzy gminy o nazwie Czarna: w powiecie dębickim, łańcuckim
oraz bieszczadzkim. W niniejszym fragmencie chodzi o gminę Czarna w powiecie bieszczadzkim.
31
Wykaz gmin w ramach każdej kategorii z podziałem na poszczególne typy znajduje się w załączniku nr 6.4.
30
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gmin, które w 2019 roku osiągnęły wskaźnik upowszechnienia powyżej 100%32.
Prawdopodobnie sytuacja tych miast poprawi się po zakończeniu wszystkich projektów. Z
badania ilościowego potencjalnych beneficjentów, w którym wzięli udział przedstawiciele
dwóch miast notujących wskaźnik upowszechnienia powyżej 100% wynika, że miasta te nie
mają potrzeb w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Wynika to
prawdopodobnie z faktu, że są tam już realizowane projekty z Działania 9.1. Miasta te
wyraziły natomiast potrzeby dotyczące wsparcia infrastrukturalnego tj. przebudowy
istniejących obiektów.
Nawet jeśli gminy notujące odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną na
poziomie wyższym niż 100% będą nadal borykały się z niedoborem miejsc to zastosowanie w
przyszłej perspektywie podobnych jak dotychczas kryteriów oceny projektów, preferujących
obszary o niższym upowszechnieniu edukacji przedszkolnej, nie będzie blokowało ich
wsparcia.
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym również obrazuje
nierówności w edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i miejskich.
Wykres 4 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w
województwie podkarpackim w miastach i na wsi
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla całego województwa wyniósł w 2019
roku 86,2%, co jest nieznacznie niższym wynikiem niż średnia dla Polski wynosząca w tym
czasie 88,5%. W podkarpackich miastach stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej
był wysoki już w 2014 roku, a w 2019 roku wzrósł jeszcze bardziej – w każdym mieście było
od 100 do 134% dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

32

W gminie miejskiej Sanok (odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł w
2019 roku 105,4%) nie jest realizowany projekt zarówno z EFS, jak i EFRR.
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Na poziom upowszechnienia może wpływać liczba miejsc wychowania przedszkolnego w
danej gminie, ale również inne czynniki np. przekonanie rodziców/opiekunów dzieci o
wartości edukacji przedszkolnej, pozostawanie w rodzinach wielopokoleniowych,
zatrudnienie rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym lub jego brak.
Wykres 5 Motywacje rodziców/opiekunów dzieci, które uczęszczają/ły do placówek
wychowania przedszkolnego korzystających ze wsparcia RPO WP 2014-2020 do uczęszczania
dziecka do przedszkola
Przekonanie, że uczęszczanie dziecka do przedszkola jest
dobre dla jego rozwoju

82,2%

Przedszkole, do którego chodzi/ło dziecko posiada
atrakcyjną ofertę edukacyjną np. ciekawy program
wychowania, dodatkowe zajęcia itp.

39,9%

Przedszkole, do którego chodzi/ło dziecko jest blisko
miejsca zamieszkania

37,4%

Chęć podjęcia/powrotu do pracy

24,8%

Konieczość podjęcia pracy/powrotu do pracy z
powodów finansowych

10,8%

Osoba opiekująca się dotychczas dzieckiem (np.
babcia/dziadek/niania/znajomy/a) nie mogła dłużej tego
robić
Trudno powiedzieć

5,9%

,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród rodziców/opiekunów
dzieci, n=286
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym widzą wartość w edukacji przedszkolnej.
Dla wielu z nich istotna jest oferta edukacyjna placówki, do której planują posłać dziecko.
Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego oraz beneficjenci biorący udział w
wywiadach pogłębionych oraz studiach przypadków zauważają, że rodzice/opiekunowie
chętniej wybierają placówki, które oferują bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz godziny
otwarcia są dostosowane do godzin ich pracy. Jednocześnie studia przypadków oraz analiza
wniosków o dofinansowanie potwierdzają, że placówki zlokalizowane w mniejszych
miejscowościach w większości nigdy nie prowadziły zajęć dodatkowych. Znaczna część
rodziców/opiekunów ceni sobie także bliskość placówki od miejsca zamieszkania.
W tym samym badaniu 26% rodziców/opiekunów zadeklarowało, że gdyby dziecko nie
dostało się do wybranej placówki, umieściłoby je w innej placówce publicznej, natomiast
19% w prywatnej. Oznacza to, że w dużym stopniu rodzice/opiekunowie poszukiwaliby
innych miejsc wychowania przedszkolnego. Może być to przyczyną obciążenia miast. Bliskość
miejsc wychowania przedszkolnego i jakość oferty edukacyjnej są kluczowe dla
rodziców/opiekunów podejmujących decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, zatem
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gminy podmiejskie powinny dbać o rozwój edukacji przedszkolnej, aby być konkurencyjne
dla przedszkoli miejskich.
Najniższy wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego odnotowują gminy
wiejskie lub obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich. W 2019 roku w 3 gminach mniej
niż połowa dzieci w wieku 3-5 lat była objęta wychowaniem przedszkolnym. Jedynie 12 gmin
wiejskich osiągnęło wysoki poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Wykres 6 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach
w województwie podkarpackim w 2019 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Konsekwencją niedostępności miejsc w placówkach blisko miejsca zamieszkania może być
także rezygnacja z edukacji przedszkolnej. Jak wynika z raportu Najwyżej Izby Kontroli w
gminach w Polsce rodzicom nie zawsze wskazywano alternatywne placówki w przypadku,
gdy ich dziecko nie dostało się do przedszkola. Zdarzało się, że proponowano takie, które
były nieatrakcyjne np. ze względu na ich lokalizację lub godziny otwarcia. W konsekwencji aż
74% rodziców badanych przez NIK nie skorzystało z przedstawionych propozycji 33. Jak wynika
z badania ilościowego wśród rodziców/opiekunów, prowadzonego w ramach niniejszej
ewaluacji, ok. 38% dzieci, gdyby nie dostało się do przedszkola objętego wsparciem w
projekcie RPO, zostałoby w domu z opiekunem lub zająłby się nim ktoś z rodziny.
Wobec znacznego wzrostu stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci w
wieku 3-5 lat należy w kolejnej perspektywie finansowej zmienić nieznacznie kryterium
premiujące uwzględniające wskaźnik upowszechnienia w Poddziałaniu 6.4.1. Obecnie
najwięcej dodatkowych punktów może otrzymać projekt realizowany na obszarze, gdzie
odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną jest niższy niż 50%. Rekomenduje się, aby w
kolejnej perspektywie finansowej w odniesieniu do obszaru EFRR zastosować analogiczne
jak w ramach RPO 2014-2020 kryterium premiujące, w ramach którego projekty z terenów
o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej uzyskują dodatkowe
33

Informacja o wynikach kontroli NIK dot. zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej, NIK, Warszawa 2019.
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punkty, należy natomiast kierować się wskaźnikiem upowszechnienia wyższym, niż
obecnie tj. 60%. W 2019 roku gmin o stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
poniżej 50% było 3, zatem nie ma zasadności jedynie dla tych gmin tworzyć kryterium. W
tym samym roku gmin o odsetku poniżej 60% było 1634. Dane dotyczące upowszechniania
edukacji przedszkolnej prawdopodobnie zmienią się po zakończeniu realizacji wszystkich
projektów z Działania 9.1, zatem w 2021 będzie niewiele lub nie będzie wcale gmin o
odsetku upowszechnienia poniżej 50%.
Podsumowując, największe potrzeby dotyczące zwiększania dostępu do edukacji
przedszkolnej oraz jej upowszechniania występują na terenach wiejskich. W największym
stopniu dotyczy to gmin, w których odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym wynosi poniżej 60%. Część z nich to gminy zlokalizowane z dala od dużych
miast rozmieszczone w różnych częściach województwa, co pokazuje mapa Mapa 4
Analiza rozkładu przestrzennego utworzonych w wyniku interwencji miejsc wychowania
przedszkolnego oraz stopień, w jakim interwencja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb
związanych z dostępnością usług edukacji przedszkolnej dla dzieci na poziomie lokalnym
W analizie rozkładu utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w wyniku interwencji
wzięto pod uwagę osiągnięty od początku programu wskaźnik „Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w Programie”.
Wykres 7 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego wspartych w Programie w stosunku do
liczby wszystkich miejsc wychowania przedszkolnego w gminach w 2019 roku35
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz WoP (stan na I kw. 2020 r.)
34

Łącznie z gminami, które odnotowały wskaźnik upowszechnienia na poziomie poniżej 50%.
Wartości dotyczące liczby miejsc wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach gmin zostały
oszacowane. Pod uwagę wzięto liczbę miejsc wychowania przedszkolnego wg GUS za 2019 rok oraz liczbę dzieci
w oddziałach przedszkolnych w SP, ponieważ GUS podając liczbę miejsc wychowania przedszkolnego nie
uwzględnia miejsc w oddziałach przedszkolnych w SP, ani nie podaje jej w ramach innych wskaźników.
35
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W ramach Działania 9.1 do końca kwietnia 2020 roku dofinansowano 6118 miejsc
wychowania przedszkolnego. Wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 w równym stopniu
przyczynia się do zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i
miejskich. Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, w największym stopniu wsparto gminy
wiejskie.
Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinasowanych w Programie” tj. 5400 miejsc, można powiedzieć, że interwencja przyczynia
się do zaspokojenia potrzeb w obszarze edukacji przedszkolnej w większym niż się
spodziewano stopniu.
Liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dofinasowanych w Programie zestawiono ze
wskaźnikiem upowszechnienia wychowania przedszkolnego, dzięki temu możliwa była
analiza, w jakim stopniu wspierano gminy o największych potrzebach.
Mapa 2 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie na tle
upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie podkarpackim

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoP stan na I kwartał 2020 roku oraz danych BDL
GUS z 2019 roku
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Najwięcej miejsc utworzono w Rzeszowie oraz gminach: Przeworsk i Dębica, zatem w
centralnej części województwa. Rozłożenie wsparcia na mapie Podkarpacia nie jest
równomierne. Najmniej miejsc wychowania przedszkolnego utworzono w rejonie Bieszczad
oraz granicy ze Słowacją. Warto jednak zwrócić uwagę również na gminy położone na
północny zachód od Bieszczad tj. gminy wiejskie: Bircza, Fredropol, Dynów, Nozdrzec,
Dydnia, Domaradz i Haczów. W gminie Dynów planowane jest utworzenie miejsc
przedszkolnych, jednak projekt jeszcze się nie zakończył. W pozostałych gminach nie
realizuje się żadnego projektu z Działania 9.1 oraz Poddziałania 6.4.1. Tworzą one tzw. białą
plamę wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej na mapie Podkarpacia.
Mapa 3 Liczba wspartych przedszkoli w ramach Poddziałania 6.4.1

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoP stan na I kwartał 2020 roku
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Kolejne gminy, które nie skorzystały ze wsparcia (zarówno EFS, jak i EFRR) to również gminy
wiejskie: Lutowiska, Cisna, Czarna36, Baligród, Komańcza, Solina, Bukowsko i Jaśliska oraz
gmina miejsko-wiejska Ustrzyki Dolne. Kolejną tzw. białą plamę tworzą gminy w północnozachodniej części województwa: Padew Narodowa, Gawłuszowice, Czermin, Wadowice
Górne, Tuszów Narodowy, Cmolas, a także środkowej: Krzeszów, Harasiuki, Ulanów –
pozostałe gminy w tym rejonie korzystały z środków EFRR. W rejonie północno-wschodnim
w gminach Stary Dzików, Oleszyce, Wiązownica, Cieszanów, Horyniec-Zdrój również nie
realizowano żadnych projektów w obszarze edukacji z środków EFS i EFRR. Rozkład placówek
wspartych w ramach Poddziałania 6.4.1 obrazuje mapa 3.
Najwięcej przedszkoli wsparto w gminie Brzozów. W tej gminie realizowany był projekt,
który zakładał przebudowę dwóch budynków przedszkola oraz zakup wyposażenia dla
wszystkich publicznych placówek edukacji przedszkolnej w gminie. Warto zauważyć, że nie
wszystkie gminy, w których nie realizowano projektów w obszarze edukacji przedszkolnej
charakteryzują się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wśród gmin,
które aplikowały o wsparcie nie było żadnej gminy z powiatu bieszczadzkiego oraz
sanockiego, natomiast w tych powiatach jedynie w gminie wiejskiej Sanok odnotowano
wartość wskaźnika Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na
poziomie niższym niż 60%. Oznacza to, że, pomimo iż w gminach tych nie realizowano
projektów, zapewniały one dostateczny poziom opieki przedszkolnej.
Zidentyfikowano obszary, do których wsparcie nie dotarło tj. w gminach nie realizowano
projektów z środków EFRR, ani EFS w obszarze edukacji przedszkolnej a odsetek dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat wynosi poniżej 60%. Są to gminy
wiejskie Bircza, Fredropol, Nozdrzec, Gawłuszowice i Jaśliska. Ponadto zidentyfikowano także
gminy, w których realizowano projekty z Działania 9.1 lub Poddziałania 6.4.1, jednak poziom
upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy niż 60%, czyli te, które również wymagają
szczególnego wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej. Część z nich to jednocześnie
gminy bez doświadczenia w aplikowaniu o środki EFS i EFRR w obszarze edukacji
przedszkolnej, zatem na tych obszarach występują jednocześnie największe potrzeby
dotyczące aktywizacji w pozyskiwaniu środków na wsparcie w obszarze edukacji
przedszkolnej. Rozkład gmin o największych potrzebach przedstawia poniższa mapa.

36

W województwie podkarpackim znajdują się trzy gminy o nazwie Czarna: w powiecie dębickim, łańcuckim
oraz bieszczadzkim. W niniejszym fragmencie chodzi o gminę Czarna w powiecie bieszczadzkim.
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Mapa 4 Rozkład terytorialny gmin, w których zidentyfikowano największe potrzeby
dotyczące tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2019 rok
Jak dotąd wsparcie w obszarze edukacji przedszkolnej otrzymało 13 gmin wiejskich w
ramach Poddziałania 6.4.1 oraz 41 w ramach Działania 9.1, co stanowi łącznie 55%
wszystkich gmin wiejskich w regionie. Dla porównania, warto dodać, że w Działaniu 9.1
udział wzięły wszystkie gminy miejskie z wyjątkiem Sanoka. Z badania ilościowego wynika, że
najczęstszą przyczyną nieaplikowania o środki w ramach EFS i EFRR w obszarze edukacji
przedszkolnej był brak potrzeb w obszarze wsparcia oraz brak środków na wkład własny i
ryzyko nieutrzymania miejsc przedszkolnych po zakończeniu finansowania.
Jednocześnie potencjalni beneficjenci zgłaszają, że obecnie mają potrzeby zarówno w
obszarze wsparcia infrastrukturalnego (57% respondentów), jak i tzw. miękkiego (68%).
Największe potrzeby odnotowano w obszarze rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz
dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami, a także realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
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umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym i
tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Warto zauważyć, że niektóre gminy z terenów o największych potrzebach zostały
jednocześnie zakwalifikowane w ramach badania obszarów wiejskich w województwie
podkarpackim do typu 1 gmin37. Oznacza to, że gminy te charakteryzują się największymi
problemami w zakresie lokalnych finansów publicznych oraz wyróżniają się niską
aktywnością społeczną mieszkańców, brakiem równowagi na lokalnym rynku pracy oraz
najsłabszymi warunkami mieszkaniowymi. Jednocześnie należą do najmniej zaludnionych38.
Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
zatem do nich właśnie należy w szczególności kierować wsparcie w kolejnej perspektywie
finansowej. Do typu 2 gmin zaliczone zostały gminy znajdujące się w BieszczadzkoBeskidzkim Obszarze Funkcjonalnym tj. Czarna, Komańcza, Jaśliska, Baligród. Wśród nich
znajduje się gmina Jaśliska, w której zidentyfikowano dużą potrzebę tworzenia miejsc
wychowania przedszkolnego. Gminy drugiego typu charakteryzują się relatywnie niską
spójnością i zamożnością społeczną oraz niską równowagą na rynku pracy. W tych gminach
występuje stosunkowo niekorzystna sytuacja w edukacji, a relatywnie dobre uwarunkowania
dla sektora rolniczego. Prowadzi to do wniosku, że deklarowany brak potrzeb w obszarze
edukacji przedszkolnej może być odzwierciedleniem niewielkiej liczby dzieci w wieku
przedszkolnym w niektórych obszarach lub/i dużymi odległościami pomiędzy
miejscowościami, co jest cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego,
szczególnie obszaru Bieszczad. Według danych BDL GUS za rok 2019 najniższą liczbą osób w
przeliczeniu na km2 charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki (19 osób/km2), leski (32),
lubaczowski (42), przemyski (61), kolbuszowski (81), sanocki (82) i niżański (85). W 2019 roku
średnia dla województwa wynosiła 119 osób/km2. W powiecie przemyskim, kolbuszowskim
oraz sanockim znajdują się obszary zidentyfikowane jako tereny o największych potrzebach.
Jednocześnie gminy Jaśliska i Gawłuszowice znalazły się według danych BDL GUS w 2019
roku w pierwszej dziesiątce gmin o najniższej liczbie dzieci w wieku 0-4 lata, natomiast gminy
Fredropol i Bircza w pierwszej trzydziestce takich gmin.
Niewielka liczba dzieci i niska gęstość zaludnienia prowadzi do wniosku, że na takich
obszarach nie ma potrzeby tworzenia wielooddziałowych ośrodków wychowania
przedszkolnego, ale np. punktów przedszkolnych. Przykładem projektu, w którym
realizowano podobne wsparcie jest projekt „Kompetentne Przedszkolaki” realizowany przez
Instytut Komeńskiego w ramach programu PO KL39. W ramach projektu w powiecie
37

W typie 1 mieszczą się gminy: Zaklików, Harasiuki, Krzeszów, Stary Dzików, Narol, Wielkie Oczy, Stubno,
Jodłowa, Krempna, Jawornik Polski, Kańczuga, Pruchnik, Dubiecko, Krzywcza, Bircza, Dynów, Nozdrzec, Dydnia
38
M. Stanny, (red.), A. Brzóska, Ł. Komorowski, A. Rosner, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW).
Etap III, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2018.
39
Projekt „Kompetentne Przedszkolaki” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
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jarosławskim oraz w powiecie przeworskim utworzono 40 niepublicznych punktów
przedszkolnych w 7 gminach wiejskich. Od 2014 roku finansowanie punktów zapewniają
gminy. Warto podkreślić, że punkty przedszkolne są tańsze w utrzymaniu niż przedszkola,
zatem jest to odpowiedź na obawy gmin związane z nieutrzymaniem miejsc wychowania
przedszkolnego. Rozwiązaniem problemów z dostępnością miejsc wychowania
przedszkolnego na terenie gmin o największych potrzebach w zakresie tworzenia nowych
miejsc wychowania przedszkolnego może być realizacja podobnego projektu, zakładającego
tworzenie punktów przedszkolnych w wybranych gminach regionu. Zaleca się rozważenie
wdrożenia projektu w formule pozakonkursowej, którego celem będzie utworzenie sieci
punktów przedszkolnych na terenie gmin o niskim stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, niskim potencjale aplikacyjnym, niewielkiej liczbie dzieci w wieku
przedszkolnym oraz niskich budżetach samorządowych40.
Jednocześnie warto rozważyć skrócenie okresu trwałości (lub całkowitą rezygnację) dla
projektów, które realizowane są w gminach o stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poniżej 60%, czyli tam, gdzie jednocześnie odnotowuje się niski potencjał
aplikacyjny, niewielką liczbę dzieci w wieku przedszkolnym oraz niskie budżety
samorządowe. Możliwe, że gminy, które obecnie wyrażają obawy dotyczące nieutrzymania
miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu projektu będą w stanie utrzymać część
miejsc z powodu presji społecznej. Jest wysoce prawdopodobne, że rodzice/opiekunowie
dzieci, którzy zdecydują się na umieszczenie dziecka w placówce wychowania
przedszkolnego dostrzegą wartość edukacji przedszkolnej i nie będą chcieli zrezygnować z
uczęszczania dziecka do OWP lub w przypadku likwidacji miejsc zdecydują się dowozić
dziecko do innej placówki. W związku z powyższym nawet krótkotrwałe utrzymanie miejsc
wychowania przedszkolnego może przynieść pożądane skutki społeczne i przyczynić się do
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Gminy, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów lub nie posiadają
wystarczających kompetencji do przygotowania wniosku mogą mieć trudności w otrzymaniu
wsparcia biorąc udział w konkursie z bardziej doświadczonymi wnioskodawcami. Ponadto
niektóre, szczególnie małe gminy, gdzie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej
jest niski, mogą potrzebować więcej środków finansowych na realizację projektów niż gminy,
które obecnie są w stanie samodzielnie utworzyć i utrzymywać miejsca wychowania
przedszkolnego. Należy rozważyć 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.

edukacji przedszkolnej. Z efektami projektu można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu
Komeńskiego.
40
Rozwiązanie to jest możliwe jedynie, jeśli uda się znaleźć podmiot, który posiada odpowiednie kompetencje i
doświadczenie do bycia beneficjentem takiego projektu.
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Zaleca się, aby w kolejnej perspektywie finansowej wdrożyć jedno lub więcej spośród
wyżej wymienionych rozwiązań. Każdemu z rozwiązań powinno towarzyszyć skierowanie
dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących możliwości aplikowania o
środki EFS do gmin o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60% w formie
indywidualnych kontaktów.
Dokonano korelacji pomiędzy dofinansowaniem miejsc wychowania przedszkolnego
(wskaźnik „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie”), a
poziomem upowszechniania edukacji przedszkolnej (odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem przedszkolnym w 2019 roku). Analiza pokazuje, że występuje
korelacja dodatnia tj. wraz ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta również druga zmienna.
Można zatem wnioskować, że dzięki wsparciu w ramach Działania 9.1 wzrasta poziom
upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarach, gdzie realizowane są projekty. Warto
jednak podkreślić, że zależność ta występuje, jednak nie jest to jedyny czynnik, który ma
wpływ na poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Jak już wspomniano w niniejszym
opracowaniu, wpływ ma także podnoszenie świadomości rodziców/opiekunów na temat
wartości edukacji przedszkolnej. Nie bez znaczenia pozostaje również wprowadzenie od roku
szkolnego 2017/2018 obowiązku zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat
edukacji przedszkolnej przez gminy.
W celu określenia, w jakim stopniu wsparcie przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb w
obszarze edukacji przedszkolnej na poziomie lokalnym przeanalizowano wyniki badania
ilościowego wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym, które
chodzą lub chodziły do placówki wychowania przedszkolnego objętej wsparciem. Większość
rodziców/opiekunów dowiadywała się przed osiągnięciem przez dziecko wieku
przedszkolnego, jaka jest dostępność opieki przedszkolnej w okolicy. Niską dostępność
zidentyfikowało 43% rodziców/opiekunów, natomiast 18% zupełny brak dostępu do
przedszkola. Większość respondentów (58% badanych) oceniła, że obecnie dostęp do opieki
przedszkolnej jest lepszy – łatwiej dostać miejsce w przedszkolu blisko miejsca zamieszkania
(17% zadeklarowało, że nic się nie zmieniło od czasu, kiedy dowiadywali się o dostępność
miejsc, a 23% nie potrafiło ocenić zmiany). Wyniki badania pokazują, że efekty wsparcia są
widoczne na poziomie lokalnym, a utworzenie dodatkowych miejsc wychowania
przedszkolnego w znacznym stopniu poprawiło dostęp do edukacji przedszkolnej. Taki sam
wniosek płynie z badań jakościowych. Dyrektorzy przedszkoli oraz nauczyciele podkreślają,
że projekt w dużym stopniu zaspokoił potrzeby, które zidentyfikowano na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności potrzebę odpowiedzenia na lokalne
zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego.
Analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji
projektów (niewyrażonych w jej celach), zarówno pozytywnych stanowiących wartość
dodaną oraz negatywnych – ubocznych
Analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji
projektów została przeprowadzona na podstawie informacji pozyskanych od respondentów
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badań ilościowych: rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz beneficjentów, a także od osób
uczestniczących w wywiadach pogłębionych i studiach przypadków. Wśród dostrzeganych
nieplanowanych efektów, które były wskazywane najczęściej, pojawiły się jedynie
stanowiące o wartości dodanej projektów: większe, niż przed udziałem w projekcie
zainteresowanie ofertą zajęć dodatkowych wśród rodziców/opiekunów dzieci, generowanie
nowych miejsc pracy dla członków społeczności lokalnej oraz kształcenie nauczycieli, którzy
dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Nauczyciele dzięki udziałowi w projekcie już
na początku swojej drogi zawodowej zdobyli kompetencje do pracy metodami
wykorzystującymi TIK. Co istotne, do projektów często zatrudniano osoby z lokalnego rynku
pracy, co pozwoliło im nie tylko na powrót na rynek pracy, ale i rozwój zawodowy. Nie
odnotowano efektów ubocznych interwencji.
Podsumowanie
Jak wynika z niniejszego rozdziału, dostępność edukacji przedszkolnej w województwie
podkarpackim poprawiła się znacząco od momentu projektowania wsparcia. W dużym
stopniu przyczyniło się do tego wsparcie udzielone w ramach RPO WP 2014-2020. W
regionie są obszary, gdzie nasycenie edukacją przedszkolną jest wystarczające, co oznacza, że
potrzeby w obszarze dostępności zostały zaspokojone. Niemniej jednak, zidentyfikowano
obszary, gdzie dostęp do edukacji przedszkolnej jest wciąż ograniczony, a potrzeby duże.
Dotyczy to w szczególności gmin wiejskich, w których poziom upowszechnienia edukacji
przedszkolnej jest niższy niż 60%. Ponadto w części tych gmin nie realizowano projektów z
środków EFS i EFRR w obszarze edukacji przedszkolnej w obecnej perspektywie finansowej.
Zidentyfikowano także problem z dostępnością miejsc wychowania przedszkolnego w
miastach, w których miejsca wychowania przedszkolnego wykorzystywane są także przez
dzieci zamieszkałe poza miastem, dojeżdżające do OWP.
2.3.2 Ocena wpływu wsparcia na poprawę jakości edukacji przedszkolnej
Pytanie badawcze nr 10: Czy i jaki wpływ miały projekty na poprawę jakości edukacji
przedszkolnej w placówkach objętych wsparciem w ramach Działania 9.1? (dodatkowe
pytanie badawcze stanowiące istotną wartość dodaną do założeń SOPZ)
Etap edukacji przedszkolnej jest ważny dla dziecka, gdyż to właśnie w przedszkolu dziecko
nabywa wielu ważnych umiejętności. Ważnymi obszarami rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym są: relacje z dziećmi młodszymi, rówieśnikami i starszymi oraz z dorosłymi,
samoocena i samoświadomość oraz regulacja emocji i zachowania41. Szczególną uwagę
należy poświęcić dzieciom, które z różnych przyczyn są bardziej niż inne, narażone na
nierówności edukacyjne i to do nich w pierwszej kolejności kierować usługi (także zajęcia
dodatkowe, czy specjalistyczne). Tylko wysokiej jakości opieka nad małym dzieckiem i
wczesna edukacja w dłuższej perspektywie mogą przynieść wymierne korzyści jednostkowe i
41

A. I. Brzezińska, M. Czub, R. Kaczan, P. Rycielski, Znaczenie edukacji przedszkolnej. Broszura informacyjna, Nr
01/2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
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społeczne. Stąd nauczyciele i opiekunowie powinni otrzymywać odpowiednie wsparcie w
pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami42. W systemie oświaty, w tym również edukacji
przedszkolnej, stopniowo odchodzi się od modelu segregacyjnego, w którym dzieci z
niepełnosprawnościami uczą się w placówkach specjalnych. Coraz większego znaczenia
nabiera edukacja włączająca. Wymaga to jednak przygotowania placówek do przyjęcia dzieci
z różnego rodzaju dysfunkcjami, w tym zapewnienia specjalistycznego wsparcia dla
nauczycieli i dyrektorów szkół. Wymaga to zaangażowania organów prowadzących
przedszkola, dyrektorów i nauczycieli we wprowadzanie zmian. Pewnego rodzaju potrzeby
edukacyjne powodują szczególne trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - w
sferze poznawczej, emocjonalnej lub społecznej. W celu odpowiedniego wsparcia dziecka w
rozwoju, należy rozpoznać jego indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne, co
wymaga od nauczyciela specjalistycznej wiedzy43.
Analiza podjętych działań, które służą doskonaleniu umiejętności i kompetencji lub
kwalifikacji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w
szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
W ramach Działania 9.1 możliwa była realizacja projektów, które zakładają doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi. Wsparcie może być realizowane poprzez kursy i szkolenia
doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie i budowanie sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli, a także współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.
Beneficjenci Działania 9.1 zaplanowali, że wsparciem obejmą 470 nauczycieli, natomiast 460
uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje w wyniku uczestnictwa w projektach. Do
końca I kwartału 2020 roku udało się nabyć kompetencje lub uzyskać kwalifikacje 399 z 432
objętych wsparciem nauczycielom, zatem 92% nauczycieli biorących udział w projektach. W
2019 roku w województwie podkarpackim według danych GUS było 6155 nauczycieli, zatem
wsparciem objęto 6,3% wszystkich nauczycieli w regionie. Biorąc pod uwagę, że głównym
zadaniem Działania 9.1 jest tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego wynik wsparcia
nauczycieli można uznać za zadawalający. Jak wynika z analizy wniosków o dofinansowanie
oraz danych SL, w ramach Działania 9.1 w 81projektach kierowano wsparcie do nauczycieli
(co stanowi 41,1% wszystkich projektów), spośród nich w 34 projektach założono
podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. W 5 projektach
działania prowadzono w przedszkolach specjalnych.
Skuteczność prowadzenia działań w obszarze podnoszenia kompetencji potwierdzają sami
nauczyciele. W badaniu ilościowym wśród nauczycieli wzięły udział 23 nauczycielki, które
42

A. I. Brzezińska, M. Czub, Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim, Instytut
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
43
Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Warszawa 2015.
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otrzymały wsparcie w ramach Działania 9.1. Najwięcej z respondentek wzięło udział w
kursach/szkoleniach doskonalących w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i rozwojowymi. Kursy i szkolenia zostały ocenione jako bardzo przydatne w
codziennej pracy przez 16 z 18 nauczycielek biorących w nich udział. Niemalże połowa
respondentek współpracowała ze specjalistycznymi ośrodkami. Wszystkie te osoby uznały,
że współpraca była dla nich bardzo przydatna w codziennej pracy. Spośród dwóch form
wsparcia nieco wyżej oceniona została współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami, co może
świadczyć o tym, że dla nauczycieli szczególnie istotne jest bieżące, merytoryczne wsparcie w
pracy. Warto podkreślić, że to nauczyciele mają możliwość najdłużej obserwować dziecko w
jego naturalnym środowisku i mogą stanowić istotne źródło informacji np. dla specjalistów z
poradni. Z tego powodu ważne jest, aby placówki wychowania przedszkolnego były w stałym
kontakcie ze specjalistycznymi ośrodkami, pod opieką których jest dziecko uczęszczające do
przedszkola44. Wśród respondentek znalazło się 6 nauczycielek, które skorzystały ze studiów
podyplomowych, natomiast 14 uczestniczyło w sieciach współpracy i samokształcenia
nauczycieli. Obie formy zostały ocenione jako przydane, natomiast studia podyplomowe
zyskały nieco wyższą ocenę niż sieci współpracy.
Wykres 8 Średnia ocen przydatności poszczególnych form kształcenia w codziennej pracy
nauczycielek
6
5,6

studia/kształcenie
podyplomowe

współpraca ze
specjalistycznymi
ośodkami

5,3

5,3

udział w sieciach
współpracy i
samokształcenia
nauczycieli

kursy/szkolenia
doskonalące w zakresie
pracy z dzieckiem ze SPEiR

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród nauczycieli (n=23);
skala od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało „ zupełnie nieprzydatne w mojej pracy”, a 6 „bardzo
przydatne w mojej pracy”.
Z badań jakościowych wynika, że sieci współpracy nawiązują się w celu wymiany wiedzy i
doświadczeń na temat pracy z dziećmi z konkretną niepełnosprawnością. Mniej
doświadczeni nauczyciele, pracujący w przedszkolach nieintegracyjnych korzystają z porad
specjalistów np. z placówek specjalnych. Sieci współpracy nie są częstą praktyką
prawdopodobnie z powodu braku specjalistów, z którymi można je nawiązać. W tym miejscu

44

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich
zaspokajania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
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warto przytoczyć dobrą praktykę tworzenia sieci współpracy i samokształcenia, w tym
przypadku nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnościami
intelektualnymi. Jest to projekt pn. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem" w
Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi, którego
beneficjentem jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. Dzięki
środkom EFS uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie pierwszego w powiecie
przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W
ramach projektu, poza nauczycielami pracującymi w placówce, objęto wsparciem także
innych nauczycieli uczących zarówno w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, jak i OWP
zupełnie niezwiązanych z pedagogiką specjalną. Dzięki dofinansowaniu utworzono dostępną
dla wszystkich chętnych nauczycieli czytelnię, w której znalazły się specjalistyczne materiały
dydaktyczne oraz fachowa literatura. Nauczyciele mieli przed realizacją projektu ograniczony
dostęp do tych zasobów z uwagi na ich wysoki koszt. Nauczyciele chętnie korzystają z
czytelni, w ten sposób samodzielnie się dokształcając, zatem projekt pośrednio przyczynia się
do podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej w placówkach nieobjętych wsparciem. Osoby
pracujące w przedszkolach, spotykające się z dzieckiem z autyzmem często nie wiedziały, jak
je wspierać oraz jak podstępować w przypadku niezrozumiałego dla nich zachowania
dziecka. Jednym z efektów projektu było zorganizowanie warsztatu dla nauczycieli z okolic w
celu wsparcia ich w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które trafiają do przedszkoli
niespecjalnych. W przedszkolu prowadzone były również staże dla absolwentów studiów
podyplomowych dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Warto podkreślić, że nauczyciele
z przedszkola objętego wsparciem współpracują z nauczycielami z przedszkoli z oddziałami
integracyjnymi, a także z pracującymi w specjalistycznych ośrodkach. Dzięki temu tworzy się
sieć osób, których praca skupiona jest wokół dzieci z autyzmem. Osoby te spotykają się
regularnie i wymieniają doświadczeniami oraz wiedzą. Pozwala to na ciągłe doskonalenie ich
umiejętności. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na
sfinansowanie specjalistycznych szkoleń, czy kursów i czerpią wiedzę od osób, które dzięki
projektowi uczestniczyły w tego typu formach wsparcia.
Odrębną kwestią jest stopień zaspokojenia potrzeb w obszarze, w którym kształciły się
nauczycielki. Wsparcie w bardzo dużym stopniu zaspokoiło potrzeby 2 respondentek, w
dużym i średnim 16, natomiast 2 w niewielkim stopniu, a 2 w ogóle. W najmniejszym stopniu
wsparcie zaspokoiło potrzeby w obszarze pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i rozwojowymi. Nie wynika to z tematyki kursów/szkoleń, ani ich formy – te
zostały ocenione wysoko w studiach przypadków, ale z rosnących potrzeb w obszarze pracy z
dzieckiem z dysfunkcjami. Nauczycielki i dyrektorzy zwrócili uwagę szczególnie na jeden
aspekt - z roku na rok zdiagnozowanych jest coraz więcej dzieci z zaburzeniami integracji
sensorycznej, w tym autyzmem, które uczęszczają do placówek publicznych. Nauczyciele
biorący udział w studiach przypadków oraz dyrektorzy przedszkoli uczestniczący w
wywiadach pogłębionych, również spoza placówek specjalnych podkreślali, że nauczyciele
potrzebują wsparcia, zarówno w zakresie wstępnego diagnozowania zaburzeń wśród dzieci,
jak i wiedzy i metod do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Warto podkreślić, że
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nauczyciele chcą zwiększać swoje kompetencje i uczestniczyć w różnego rodzaju formach
doszkalania. Nauczyciele, którzy brali udział w różnych formach wsparcia w ramach
Programu, niezależnie od tego, czy dotyczyły one pedagogiki specjalnej, czy innych
obszarów, wskazywali, że w przyszłości chętnie wzięliby udział w szkoleniach/ kursach/
studiach podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem oraz różnego rodzaju
zaburzeniami integracji sensorycznej. Nauczycielki poza wsparciem dzieci z SPE, chciałyby
kształcić się również w obszarze TIK45.
Wszyscy nauczyciele uczestniczący w badaniu, zarówno ilościowym, jak i studiach
przypadków, biorący udział w formach doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz
zdobywania kwalifikacji wykorzystywali następnie swoje umiejętności w pracy. Wsparcie
skierowane do nauczycieli miało zatem istotny wpływ na podniesienie jakości edukacji w
placówkach. Przewiduje się, że w najbliższych latach, w związku z wciąż niezaspokojonymi
potrzebami, zainteresowanie beneficjentów organizacją szkoleń/kursów/studiów
podyplomowych dla nauczycieli będzie rosło.
Analiza podjętych działań, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz
wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami
Analiza wniosków o dofinansowanie w Działaniu 9.146 pokazuje, że nie wszędzie tworzenie
miejsc było tożsame z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część
placówek wychowania przedszkolnego, które brały udział w projektach, było już
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i nie było takiej potrzeby, aby
zwiększać ich poziom dostępności. Jak wynika z wniosków o płatność, w ramach Działania 9.1
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 67 obiektów z 74 planowanych w
umowach o dofinasowanie. Z analizy wniosków o dofinansowanie wynika, że niewielu
beneficjentów identyfikowało na etapie aplikowania potrzebę wsparcia dzieci z
niepełnosprawnościami, ponieważ na terenie ich działalności nie było takich dzieci. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że RPO WP 2014-2020 poprzez mechanizm racjonalnych
usprawnień umożliwia ewentualne dostosowanie placówki na późniejszym etapie realizacji
projektu. Racjonalne usprawnienia to mechanizm możliwy do uruchomienia wraz z
pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, nie tylko dziecka. Beneficjent w
trakcie projektu może przesunąć środki finansowe na ten cel, lub wnioskować o zwiększenie
wartości projektu. W ramach Działania 9.1 w 35 projektach sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

45

Na podstawie badania ilościowego wśród nauczycieli, odpowiedź na pytanie otwarte „W jakim obszarze i w
jakiej formie chciał(a)by P. doskonalić swoje umiejętności/ kompetencje/ kwalifikacje zawodowe?”.
46
W rozdziale tym nie analizowano działań w ramach Poddziałania 6.4.1, ponieważ warunkiem obligatoryjnym
uzyskania wsparcia było przeprowadzenie prac zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. W ramach
Poddziałania 6.4.1 według danych z wniosków o płatność - 46 obiektów zostało przystosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
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Poza działaniami skierowanymi do nauczycieli, w obszarze pedagogiki specjalnej prowadzono
również zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością wyrównujące
deficyty wynikające z niepełnosprawności oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajęcia te zostały wysoko ocenione przez większość nauczycieli, jako mające duży lub bardzo
duży wpływ na rozwój dzieci. Ten wniosek potwierdzają dyrektorzy placówek wychowania
przedszkolnego oraz nauczyciele, którzy brali udział w studiach przypadków. W ich opinii
zajęcia przyczyniły się do znacznego rozwoju dzieci, co w wielu przypadkach przerosło
oczekiwania, zarówno rodziców/ opiekunów, jak i samych nauczycieli.
Jak wynika z badania ilościowego wśród beneficjentów, dzieci z niepełnosprawnościami,
uczęszczające do wspartych placówek specjalnych, znacząco rozwinęły swoje umiejętności
komunikacyjne i społeczne. Stało się to głównie za sprawą wyspecjalizowanej kadry, która
stanowiła stały personel przedszkoli oraz środkom EFS na realizację różnego rodzaju
kosztownych terapii i form doskonalenia kompetencji nauczycieli. Prawidłowe
przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci z niepełnosprawnościami potwierdzają także
rodzice/opiekunowie tych dzieci.
Wykres 9 Stopień przystosowania placówki wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami

Pod względem przygotowania nauczycieli do pracy z
3,1% 9,4%
takim dzieckiem

34,4%

53,1%

3,1%

Pod względem oferty zajęć specjalnych 3,1% 12,5%

31,3%

50,0%

3,1%

Pod względem przystosowania budynku,
3,1% 9,4%
wyposażenia

53,1%

31,3%

W ogóle nie jest dostosowana

W małym stopniu

W średnim stopniu

W dużym stopniu

Jest w pełni dostosowana

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród rodziców/opiekunów
dzieci, n=34 (odpowiedzi udzielali rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami)
Zarówno oferta zajęć specjalnych, jak i przygotowanie nauczycieli oraz samego budynku na
przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością, zostały wysoko ocenione. Wyniki badania pokazują,
że istnieje pozytywny związek pomiędzy kompetencjami nauczycieli do pracy z dziećmi z
niepełnosprawnościami, realizacją zajęć specjalistycznych a jakością edukacji w danej
placówce wychowania przedszkolnego. W wielu przypadkach dofinansowanie EFS było
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jedyną możliwością, aby prowadzić wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w sposób
kompleksowy, o wysokiej jakości.
Warto zaznaczyć, że poza zajęciami dla dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach Działania
9.1 możliwe było finansowanie szeregu innych typów wsparcia, w tym zajęć dodatkowych,
skierowanych do wszystkich dzieci. Jak wskazuje poniższa analiza, te zajęcia również
wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości edukacji w placówkach objętych wsparciem.
Wykres 10 Wpływ poszczególnych form wsparcia na rozwój dzieci47
Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy n=14

57,1%

14,3% 14,0%

7,1%
7,1%

Wdrożenie nowych form i programów nauczania
n=15

53,3%

33,3%

7,0% 6,7%

Zajęcia specjalistyczne n=21

52,4%

33,3%

10,0% 4,8%

Projekty edukacyjne n=14

50,0%

35,7%

7,0% 7,1%

Dodatkowe zajecia służące wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych n=12

50,0%

33,3%

8,0% 8,3%

Różne formy rozwijające uzdolnienia n=17

47,1%

Zajęcia o nowatorskich rozwiązaniach
programowych lub metodycznych n=12

41,7%

bardzo duży wpływ

duży wpływ

jest za wcześnie, aby to ocenić

trudno powiedzieć

47,1%

25,0%

16,0%

5,9%
8,3%
8,3%

średni wpływ

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród nauczycieli
Jak wynika z badania, wszystkie formy skierowane do dzieci przyniosły oczekiwany skutek
tzn. miały pozytywny wpływ na ich rozwój. Nieco wyższym wpływem na rozwój dzieci
charakteryzują się zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. zajęcia gimnastyczne,
taneczne, korygujące niewłaściwą postawę. Prawdopodobnie efekt tych zajęć jest
najłatwiejszy do zauważenia przez nauczycieli, przez co właśnie tę formę ocenili oni najwyżej.
Jak wynika ze studiów przypadków, dzięki zajęciom specjalistycznym udało się wyrównać
deficyty dzieci np. w obszarze wymowy, co pozwoliło im na równy start na etapie szkoły
podstawowej. Każda z form zajęć, która była realizowana w badanych placówkach,
47

Kategoria „zajęcia specjalistyczne” obejmuje: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. W ramach Działania 9.1
możliwe jest także: organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku
przedszkolnym, doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizacja zajęć organizowanych poza
lekcjami lub poza szkolą albo poza OWP – w każdej kategorii liczba odpowiedzi wyniosła mniej, niż 9, zatem nie
zostały one uwzględnione w analizie.
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przyniosła korzyści w postaci większej samodzielności i komunikatywności dzieci, a także
umiejętności panowania nad emocjami.
Wśród beneficjentów Działania 9.1 biorących udział w badaniu ilościowym 87% potwierdziło
wpływ projektu na podniesienie jakości edukacji w placówce48. Wartość zajęć dodatkowych
docenili również dyrektorzy oraz rodzice49. W niektórych placówkach przed realizacją
projektu nie były prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci. Jak wynika z wywiadów z
dyrektorami placówek, rodzice/opiekunowie nie zawsze dostrzegali także potrzebę realizacji
zajęć dodatkowych, ponieważ nie mieli okazji przekonać się, jak dużą wartość wnoszą do
rozwoju dzieci. Jak pokazano na wykresie nr 5 w rozdziale 2.3.1 dla 40% rodziców/
opiekunów dzieci motywacją do posłania dziecka do konkretnego przedszkola była
atrakcyjna oferta m.in. zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe przyczyniają się zatem do
podnoszenia atrakcyjności placówek wychowania przedszkolnego, co w konsekwencji
może prowadzić do jeszcze szerszego upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Dostępne badania potwierdzają korzystny wpływ edukacji przedszkolnej na wzrost szans
edukacyjnych. Badania przeprowadzone kilka lat temu przez CKE pokazały, że dzieci, które
rozpoczęły edukację przedszkolną w wieku 3 lub 4 lat osiągają lepsze wyniki pod koniec
nauczania w klasie trzeciej50. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań
Edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 wynika, że dzieci mające za sobą 3 lata pobytu w
przedszkolu uzyskały istotnie wyższe wyniki w zakresie czytania i umiejętności
matematycznych, niż dzieci o rocznym bądź dwuletnim pobycie w przedszkolu. Niewątpliwie
warto kontynuować w kolejnej perspektywie finansowej zarówno wsparcie skierowane do
nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pedagogiki specjalnej, jak i zajęcia
dodatkowe, w tym specjalistyczne dla dzieci. Warto zatem kontynuować obecne
rozwiązanie premiujące w naborze wniosków projekty, w których co najmniej 50%
przedszkoli objętych wsparciem stanowią przedszkola specjalne/ integracyjne lub działania
zaplanowane w projekcie służą poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Prawdopodobne jest, że organów prowadzących w przyszłości nie będzie stać na szkolenie
nauczycieli w takim zakresie, jak udało się osiągnąć w ramach RPO WP 2014-2020. Jak
wynika z badania ilościowego, większość beneficjentów (63% badanych) nie zrealizowałoby
projektów w ramach Działania 9.1, gdyby nie pozyskali dofinansowania. Nawet gdyby
beneficjenci zdecydowali się realizować projekt w ograniczonym zakresie, prawdopodobne
jest, że zrezygnowaliby z kształcenia nauczycieli lub zajęć dodatkowych na rzecz
obligatoryjnego tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego. Jak wynika z zapisów SZOOP
RPO WP 2014-2020, obecnie realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym
do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i
48

N=60, beneficjenci odpowiadali na pytanie „Czy osiągnięto poprawę jakości kształcenia w
placówce/placówkach objętej/ych projektem w wyniku realizacji projektu?”.
49
Na podstawie wywiadów z przedstawicielami placówek oraz studiów przypadków.
50
M. Dąbrowski, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły
podstawowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2008.
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każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu
przedszkolnym we wspartym OWP. W opinii ewaluatora zapis ten nieprecyzyjnie określa, czy
możliwa jest realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wsparcia dla nauczycieli w innych,
niż w tych, które tworzone są miejsca wychowania przedszkolnego OWP. W ramach studiów
przypadków jeden z beneficjentów zgłaszał również potrzebę doprecyzowania zapisu,
ponieważ aż do momentu uzyskania wsparcia nie był pewien, czy finansowanie działań w
innych placówkach, w których nie są tworzone miejsca wychowania przedszkolnego mogą
być realizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zaleca się, aby w kolejnej perspektywie
finansowej jednoznacznie określić, czy w projektach możliwa jest realizacja zajęć
dodatkowych i wsparcia nauczycieli we wszystkich placówkach wychowania
przedszkolnego na obszarze działalności beneficjenta, czy jedynie tych, w których
tworzone są miejsca wychowania przedszkolnego. Jest to szczególnie istotne, ponieważ
istnieje ryzyko, że niejasny sposób zapisu spowoduje błędną jego interpretację, a w
konsekwencji objęcie wsparciem mniejszej niż wnioskodawca kwalifikuje do wsparcia liczby
OWP.
Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej wzrósł w regionie znacząco od rozpoczęcia
Programu. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego z środków EFS poza
gminami o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60% przestaje być
priorytetem. Obecnie poza zwiększaniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego
konieczne jest podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez podnoszenie
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego
w nowoczesny sprzęt oraz realizację specjalistycznych i indywidualnych zajęć z dziećmi.
Wobec tego rekomenduje się:




aby w perspektywie finansowej 2021-2027 w naborach wniosków w ramach EFS
zastosować kryterium premiujące punktujące projekty, w których planuje się
realizację działań skierowanych do nauczycieli,
umożliwienie wnioskodawcom aplikowanie o środki EFS na doskonalenie
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz
wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego.

2.3.3 Ocena wpływu wsparcia na sytuację na rynku pracy opiekunów dzieci w wieku
przedszkolnym
Pytanie badawcze nr 4: Czy wzrosła dyspozycyjność opiekunów dzieci w wieku
przedszkolnym, które korzystały z utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 miejsc
wychowania przedszkolnego (głównie kobiet) i jak przełożyło się to na wzrost ich aktywności
na rynku pracy?
W momencie programowania wsparcia współczynnik aktywności zawodowej ludności
(stosunek osób w aktywności zawodowej tzn. pracujących i bezrobotnych w danym wieku -
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15-64, do ogółu ludności w tym wieku) w województwie podkarpackim wynosił 56%51.
Należy wspomnieć, że w okresie projektowania wsparcia RPO WP 2014-2020 region
cechował się wysokim poziomem bezrobocia (według danych BDL GUS 16,3% w porównaniu
do średniej krajowej 13,4%). Później jednak zauważono tendencję spadkową tego
współczynnika (zarówno w miastach, jak i na wsi) do poziomu 54%, na co wpływ miał
znaczny spadek poziomu bezrobocia w regionie. Od 2017 r. obserwuje się ponowne
obniżenie wartości współczynnika. Oznacza to, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat,
54 osoby były aktywne zawodowo, czyli miały pracę lub jej poszukiwały. W 2019 r. na
Podkarpaciu współczynnik aktywności zawodowej był niższy o 2 p.p. niż w Polsce.
Jednocześnie zwiększyła się w województwie zbiorowość biernych zawodowo52. Wpływ na
taką sytuację może mieć uruchomienie w 2017 r. powszechnego programu Rodzina 500+.
Wykres 11 Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w latach
2013-2019 w województwie podkarpackim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Współczynnik aktywności zawodowej w populacji mężczyzn zamieszkujących województwo
podkarpackie utrzymuje się od 2013 r. na znacząco wyższym poziomie od wartości
współczynnika obliczonego dla populacji kobiet. Wyniki badań pokazują, że udział matek w
rynku pracy jest niższy niż udział kobiet bez dzieci. Niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet
mających małe dzieci jest w dużej mierze wynikiem trudności w godzeniu pracy zawodowej z
życiem rodzinnym53.

51

Na podstawie danych BDL GUS.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 31.12.2019 r. podkarpackim w III kwartale 2019 roku,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2020.
53
Postępy w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Sprawozdanie za rok 2013, Rezolucja
Parlamentu Europejskiego, Bruksela, (2014/2217(INI)), Bruksela 2015, strona internetowa: Postępy w dążeniu
do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Sprawozdanie za rok 2013, Rezolucja Parlamentu
Europejskiego, (dostęp: 26.12.2020).
52
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Wykres 12 Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w latach
2013-2019 w województwie podkarpackim w podziale na płeć
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Realizowana w ramach RPO WP 2014-2020 interwencja ma na celu zwiększenie poziomu
zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu
sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, czemu służyć ma m.in. wsparcie w zakresie
poprawy funkcjonowania systemu usług opieki nad małymi dziećmi. Tym samym, w ramach
Działania 9.1 przewidziano takie przedsięwzięcia jak np. tworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci oraz wydłużenie godzin pracy OWP. Podejmowane działania
wpływają pośrednio na zwiększenie możliwości godzenia pracy z życiem prywatnym oraz na
wzrost udziału młodych rodziców w zatrudnieniu umożliwiając im niejednokrotnie pierwsze
lub ponowne wejście na rynek pracy.
Niemal 1/3 badanych opiekunów dzieci, które w wyniku realizowanego wsparcia zostały
objęte wychowaniem przedszkolnym, była bezrobotna (w tym głównie to osoby
zarejestrowane w urzędzie pracy), przy czym bezrobocie częściej dotyczyło kobiet niż
mężczyzn. Odsetek bezrobotnych wśród wszystkich kobiet uczestniczących w badaniu
wyniósł 27,4%, natomiast 15% wśród wszystkich mężczyzn – uczestników badania. Osoby
pracujące stanowiły 55%, a 11% respondentów miało status biernych zawodowo.
Zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet przed otrzymaniem wsparcia pozostawało w
stosunku pracy. Warto zauważyć, że w wyniku otrzymania wsparcia nastąpił wzrost odsetka
osób pracujących (głównie kobiet), przy jednoczesnym spadku odsetka osób
niepodejmujących aktywności zawodowej.
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Wykres 13 Status na rynku pracy opiekunów przed i po posłaniu dziecka do przedszkola
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród rodziców/opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym n=286
Nieco mniej niż połowa respondentów (45%) deklaruje, że ich sytuacja zawodowa nie
zmieniła się w wyniku otrzymanego wsparcia. Wśród pozostałych, kierunek zmiany dotyczył
poszukiwania lub znalezienia zatrudnienia oraz rozpoczęcia edukacji. W tym przypadku
również zdecydowanie więcej badanych kobiet niż mężczyzn podjęło aktywność zawodową.
Najwięcej, bo 17% ankietowanych poszukujących pracy to mieszkańcy wsi. Podobny odsetek
opiekunów zamieszkujących wieś taką pracę znalazł. Biorąc pod uwagę wiek respondentów,
zatrudnienie podjęła w większości co piąta osoba w przedziale wiekowym 21-30 lat. Warto
zauważyć, że aktywność zawodową podejmowały nie tylko osoby zarejestrowane w urzędzie
pracy, ale również bierne zawodowo.
Wykres 14 Sytuacja zawodowa rodziców po posłaniu dziecka do przedszkola
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród rodziców/opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym n=286
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U osób, w przypadku których doszło do zmiany statusu zawodowego, zdecydowana
większość (82%) deklaruje, że nastąpiło to wskutek otrzymanego wsparcia. Jedynie u co
czwartego badanego opiekuna chęć podjęcia lub powrotu do pracy były celem posłania
dziecka do przedszkola. Częściej takie plany zawodowe miały kobiety niż mężczyźni. To
pokazuje, że kobiety są coraz bardziej świadome swojej wartości na rynku pracy. Widzą coraz
więcej szans na pogodzenie roli matki i ambicji zawodowych. Częściej osoby zamieszkujące
Rzeszów, niż mniejsze miejscowości w województwie wyrażały chęć znalezienia zatrudnienia.
Wpływa na to bardziej atrakcyjna oferta zatrudnienia w dużym mieście. Jak wykazały
badania ewaluacyjne, których przegląd zawarto w raporcie „Metaanaliza wyników badań
ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w zakresie EFS”, inwestycje w edukację przedszkolną
przyczyniają się do zwiększenia możliwości powrotu rodziców na rynek pracy. Szczególnie
istotne jest tego rodzaju wsparcie na obszarach wiejskich. Nie tylko stwarza ono szansę
wczesnego wyrównywania nierówności edukacyjnych, ale także sprzyja aktywności
zawodowej kobiet.
Dla 86% ankietowanych brak możliwości posłania dziecka do przedszkola nie jest czynnikiem
sprzyjającym poszukiwaniu pracy poza województwem. Gdyby jednak udało się rodzicowi
znaleźć pracę w innym regionie to jego zdaniem przeprowadziłby się bez względu na
uczęszczanie dziecka do przedszkola. Aż 82% respondentów podjęłoby taką decyzję jeśliby
nowa praca by tego wymagała.
Podobną skalę zmian sytuacji zawodowej rodziców/ opiekunów prawnych w wyniku udziału
w interwencji zaobserwowali autorzy badania „Ewaluacja działań podejmowanych w
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w
ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020” w województwie kujawskopomorskim. Zauważono tam zwiększenie się odsetka pracujących rodziców po rozpoczęciu
przez dziecko edukacji przedszkolnej, przy równoczesnym spadku odsetka osób
bezrobotnych. Porównywalna zmiana nastąpiła w przypadku zmiany sytuacji zawodowej
rodziców w wyniku otrzymanego wsparcia. Nieco ponad połowa badanych zadeklarowała, że
ich sytuacja zawodowa nie zmieniła się. Wśród pozostałych osób uczestniczących w badaniu
więcej niż na Podkarpaciu zadeklarowało, że po otrzymaniu wsparcia podjęło zatrudnienie.
Także większy odsetek osób zamieszkujący województwo kujawsko-pomorskie był
przekonany, że zmiana ich statusu zawodowego została spowodowana udziałem w
projekcie54. Podobne obserwacje zebrali autorzy badania zrealizowanego w województwie
mazowieckim. Dla połowy badanych beneficjentów jednym z efektów realizacji projektu było
właśnie zwiększenie aktywności zawodowej osób dorosłych. W ocenie ewaluatorów dla
połowy z tych osób poprawa sytuacji zawodowej dotyczyła kobiet55. Wyniki zrealizowanych
54

Lider Projekt, IPC Instytut Badawczy, Openfield, Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019.
55
Openfield, IPC Instytut Badawczy, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM
2014 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Opole 2019.
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badań pokazują zmianę w sytuacji zawodowej rodziców, do jakiej dochodzi w wyniku
otrzymanego wsparcia.
Dzięki uczęszczaniu dziecka do przedszkola wzrosła w województwie podkarpackim
dyspozycyjność rodziców/opiekunów, co przełożyło się na poszukiwanie i podjęcie przez nich
pracy. W szczególności dotyczy to kobiet. Wyniki badania pokazują, że rodzice/opiekunowie
opuściliby region w poszukiwaniu pracy niezależnie od dostępności edukacji przedszkolnej.
Jak wynika z niniejszej ewaluacji, aktywność zawodowa kobiet jest niższa na wsi niż w
miastach, co jest częściowo skutkiem ograniczonej oferty na rynku pracy. Niemniej jednak
znaczna część mieszkanek wsi zaktywizowała się dzięki wsparciu. Potwierdzają to także
dyrektorzy przedszkoli w wywiadach pogłębionych. W kolejnej perspektywie finansowej
należy nadal kontynuować tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich.
2.3.4 Ocena realizacji polityk horyzontalnych w obszarze edukacji przedszkolnej
Pytanie badawcze nr 8: W jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach w
obszarze edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad
horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego
rozwoju?
Zasady horyzontalne w dokumentach unijnych i krajowych
Zgodnie z aktami prawnymi UE56 państwa członkowskie i instytucje zarządzające na
wszystkich etapach wdrażania zobowiązały się do zapewnienia uwzględniania zasady
zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 3 ust. 3 TUE. Państwa członkowskie i Komisja
zobowiązały się także do propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji
oraz zapobieganiu jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Równość
mężczyzn i kobiet promowana jest przez uwzględnianie horyzontalne problematyki równości
płci na wszystkich etapach przygotowania, wdrażania i monitorowania programów
operacyjnych. Szczególny nacisk położony został na zwiększenia trwałego udziału kobiet w
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym samym zwalczania zjawiska feminizacji ubóstwa,
ograniczenia segregacji ze względu na płeć, zwalczania stereotypów związanych z płcią na
rynku pracy w obszarze kształcenia i szkoleń oraz promowania godzenia życia zawodowego i
osobistego wszystkich osób, jak również równego podziału obowiązków opiekuńczych
pomiędzy mężczyznami i kobietami57 - zapewnieniu tych zobowiązań służy PI 10iv. Zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
56

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS
i EFMiR rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
57
Art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie EFS i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
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w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wszystkie PO realizowane w ramach
funduszy polityki spójności posiadają mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim
formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i płeć, m.in.
wdrażanie danej zasady w postaci specjalnie dedykowanego, jednego (lub więcej) priorytetu
inwestycyjnego, skierowanego na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, a także
zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Kwestia dostępności dla osób z
trudnościami funkcjonalnymi została ujęta także w „Programie rządowym Dostępność Plus
2018-2025”. Program syntetyzuje wymóg gwarantowania dostępności przy realizacji zadań z
wykorzystaniem środków publicznych, dzięki któremu, np. nowe usługi są dostępne dla
wszystkich, akumulowana jest wiedza na temat projektowania usług dostępnych i utrwalają
się standardy zapewniające dostępność. Podkreślone jest także w Programie znaczenie
dostosowywania infrastruktury, aby spełniała cele związane z dostępnością dla wszystkich.
Również „Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy
unijnych 2014-2020” obliguje zarówno instytucje systemu wdrażania PO, jak i beneficjentów
do zachowania zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Przejawia się
to m.in. właściwym zaplanowaniem systemu instytucjonalnego zgodnego z ww. zasadami
(np. tworzeniem dokumentów/ wytycznych dla instytucji na temat realizacji zasad oraz
monitorowania ich przestrzegania przez instytucje i beneficjentów), a także podniesieniem
świadomości beneficjentów na temat realizacji ww. zasad poprzez organizację szkoleń. W
celu ujednolicenia monitorowania przestrzegania zasad horyzontalnych powstał dokument
„Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów
współfinansowanych z EFS”, dzięki któremu możliwe jest dokonanie oceny zgodności
projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie konkursowym i
pozakonkursowym według jednolitych kryteriów, bez względu na tematykę projektu.
Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego podsumowującego wyniki wszystkich polskich
badań ewaluacyjnych dotyczących interwencji współfinansowanych ze środków EFS w
okresie programowania 2014-202058 wszystkie interwencje zostały zaplanowane w sposób
spójny z kierunkiem polityk publicznych. Wskazano, iż uwzględniają one spełnianie zasad
horyzontalnych, przede wszystkim równość szans i niedyskryminację oraz równość szans
kobiet i mężczyzn. Brak komplikacji w realizacji zasad horyzontalnych potwierdziły także
przeprowadzone wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ i IP.
Na etapie wdrażania RPO WP 2014-2020 realizacja zasad horyzontalnych przejawia się
przede wszystkim poprzez wybieranie projektów spełniających kryteria uwzględniające
realizację zasad horyzontalnych, np. uwzględniających aspekty środowiskowe w przypadku
zasady zrównoważonego rozwoju, zakazujące jakiejkolwiek formy dyskryminacji w przypadku
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
58

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w zakresie EFS, EVALU, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019.
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niepełnosprawnościami, czy też zapewniające równość kobiet i mężczyzn we wszystkich
dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia w ramach zasady
równości szans kobiet i mężczyzn. Niektóre z kryteriów zostały ustalone przez komitet
monitorujący, z udziałem organizacji społecznych59. Ważne wydaje się ciągłe szkolenie
beneficjentów z interpretacji zasad horyzontalnych, bowiem ewaluacja poświęcona ocenie
realizacji zasad horyzontalnych w ramach RPO WP 2014-2020 wykazała m.in. iż nadal
obserwuje się pewne odstępstwa od prawidłowego wdrażania zasad horyzontalnych u
niektórych beneficjentów, co wynika m.in. z niepełnego ich zrozumienia. Przykładem może
być zasada równości szans kobiet i mężczyzn, która często jest interpretowana jako taki sam
udział kobiet i mężczyzn, bez uwzględnienia specyfiki środowiska tematycznego, którego
dotyczy projekt, co skutkuje często problemami w osiągnięciu wskaźników projektu
związanych z wymaganą liczbą uczestników60.
Wypełnienie zasad horyzontalnych w projektach w obszarze edukacji przedszkolnej
realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020
Szczegółowy zakres realizacji omawianych zasad horyzontalnych w województwie
podkarpackim określa RPO WP 2014-2020 i załącznik SZOOP. W Poddziałaniu 6.4.1
dopuszczono przede wszystkim projekty poprawiające infrastrukturę opieki przedszkolnej.
Obowiązkowym warunkiem realizacji tych projektów było przeprowadzenie prac zgodnie z
koncepcją uniwersalnego projektowania, tzn. wytworzona w ramach projektu infrastruktura
ma zwiększyć dostępność i wyeliminować bariery dla osób niepełnosprawnych.
Zapotrzebowanie na ofertę dla osób ze specjalnymi potrzebami zapewniają z kolei projekty
realizowane w ramach Działania 9.1. – zapisane zostały w SZOOP wprost typy projektów
zapewniające dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami dostęp do odpowiedniej oferty
programowej, czy zajęcia wyrównawcze dla dzieci z innymi potrzebami zwiększające ich
szanse edukacyjne. Podkreślono także konieczność realizacji projektów zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
W okresie projektowania wsparcia wzięto pod uwagę niski odsetek dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym, który był wówczas szczególnie ważnym problemem dla dzieci
mogących mieć różnego rodzaju dysfunkcje (w tym niezdiagnozowane), dzieci z
niepełnosprawnościami, dzieci zagrożone nierównościami w dostępie do edukacji, dzieci z
rodzin z terenów wiejskich, czy dzieci z rodzin z niskim poziomem kapitału kulturowego61. Jak
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Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 i IP RPO WP 2014-2020.
Zob. więcej: EU-CONSULT, Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 20142020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Gdańsk 2020.
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Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
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wskazano w ewaluacji mid-term RPO WP 2014-202062, w przypadku dzieci wywodzących się
z ww. grup opieka przedszkolna jest często jednym z pierwszych poziomów, na których
możliwe jest zasięgnięcie opinii specjalistów i pedagogów, którzy mogą pokierować
opiekunów jak prowadzić dalszy rozwój dziecka.
Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Poddziałania 6.4.1 oraz Działania 9.1 mogli
korzystać ze szkoleń z zakresu zasad horyzontalnych organizowanych przez IZ RPO WP 20142020. Zorganizowane zostały m.in.:


Szkolenie dotyczące zasady równości szans w projektach EFS63 skierowane do
potencjalnych beneficjentów Osi VII- IX;
 Szkolenie - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS64 skierowane
do beneficjentów Osi VII – IX;
 Szkolenie w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności65 skierowane do
beneficjentów ogółem;
 Szkolenie w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności - blok II66 skierowane
do beneficjentów ogółem;
 Szkolenie dotyczące dostępności w projektach infrastrukturalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego67 skierowane do potencjalnych beneficjentów Osi II-VI;
 Szkolenie: Przygotowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem polityk
horyzontalnych oraz opracowaniem budżetu projektu68 skierowane do potencjalnych
beneficjentów i beneficjentów Osi VII – IX.
Wyniki badania ilościowego rodziców i opiekunów pokazały, że w opinii zdecydowanej
większości respondentów, zasady horyzontalne związane z równym dostępem do opieki
przedszkolnej są respektowane przez beneficjentów. Opiekunowie i rodzice dzieci z
niepełnosprawnościami biorący udział w badaniu ilościowym potwierdzili prawidłowe
przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci zarówno w zakresie przystosowanie
infrastruktury budynku, jak i oferty edukacyjnej dla dzieci.
W kontekście wcześniej wspomnianego problemu z rozumiem zasady równości płci, który
przekłada się na problemy z osiągnięciem wskaźników projektu, warto podkreślić dobre
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Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
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Informacje o szkoleniu dotyczącym zasady równości szans w projektach EFS [dostęp 20.12.2020].
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Informacje o szkoleniu dotyczącym realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS [dostęp 20.12.2020].
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Informacje o szkoleniu dotyczącym realizacji zasady dostępności [dostęp 20.12.2020].
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Informacje o szkoleniu dotyczącym realizacji zasady dostępności - blok II [dostęp 20.12.2020].
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Informacje o szkoleniu dotyczącym realizacji zasady dostępności w projektach infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego [dostęp 20.12.2020].
68
Informacje o szkoleniu dotyczącym realizacji zasady przygotowania projektu ze szczególnym uwzględnieniem
polityk horyzontalnych oraz opracowaniem budżetu projektu [dostęp 20.12.2020].
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praktyki, jakie stosowali beneficjenci. Zgodnie z zasadami horyzontalnymi beneficjenci
przewidywali określoną wymogami liczbę miejsc w przedszkolu lub na zajęciach dla
chłopców i dziewczynek. Jednak, jeżeli chętnych dziewczynek było mniej niż założona liczba
miejsc, przyjmowano na wolne miejsca chłopców i odwrotnie. Gwarantuje to wykorzystanie
dostępnych środków oraz osiągnięcie wskaźników projektu związanych z założoną liczbą
uczestników. Pomimo wcześniej wykonanej diagnozy potrzeb, w trakcie realizacji projektu
mogą pojawić się zmiany tych potrzeb wywołane skutkami społeczno-gospodarczymi, czy
demograficznymi, które wpłyną np. na zmianę zapotrzebowania na wsparcie wśród
poszczególnych grup docelowych, w tym ze względu na płeć. W przypadku zajęć
realizowanych w ramach oferty przedszkolnej dobrą praktyką jest takie ich projektowanie,
które od początku zakłada udział wszystkich dzieci bez względu na płeć i inne cechy.
Uniwersalna tematyka i forma zajęć gwarantuje łatwiejsze zrekrutowanie wymaganej liczby
uczestników i odbiorców wsparcia oraz niweluje ich podział ze względu na płeć lub inne
cechy, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Beneficjenci podkreślali także, że zakupiony w
ramach projektów sprzęt, czy wyposażenie ma służyć w równym stopniu wszystkim
dzieciom, bez względu na płeć ani inne cechy, które mogłyby być podstawą dyskryminacji69.
Równość płci i niedyskryminacja dotyczy jednak nie tylko dzieci, lecz również kadry
prowadzącej zajęcia. Warto podać przykład przedszkola, w którym kadra składa się w
podobnej mierze z kobiet oraz mężczyzn, co nie jest często spotykane w przypadku
wychowania przedszkolnego. Rozmówca podkreślił, że opiekunowie płci męskiej
wprowadzają zróżnicowanie oraz są pozytywnie odbierani przez swoich podopiecznych,
wywołując czasami inne reakcje podczas zajęć, np. większe zdyscyplinowanie70. Przytoczony
przykład dotyczy jednostkowego przypadku i może wynikać z określonych cech personelu
omawianej placówki. Nie można jednak zaprzeczyć, że zróżnicowana kadra opiekunów
przedszkolnych już od najmłodszych lat może zniwelować powielanie utartych stereotypów
na temat tej grupy zawodowej, związanych z feminizacją zawodu.
Niski poziom udziału dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej wynika
prawdopodobnie z braku większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami w regionie lub
braku diagnozowania ich niepełnosprawności. Jak wspomniano, etap edukacji przedszkolnej
jest często pierwszym etapem, na którym odbywa się zdiagnozowanie niepełnosprawności
lub specjalnych potrzeb dziecka. Trudno jest także ocenić, jaki odsetek dzieci ze specjalnymi
potrzebami uczęszcza do przedszkoli, ponieważ brakuje danych na ten temat w statystyce
publicznej. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale 2.3.2
Zasada zrównoważonego rozwoju była realizowana przede wszystkim poprzez zastosowanie
energooszczędnego oświetlenia lub innych sprzętów (np. energooszczędny piec do
podgrzewania wody), zmniejszenia liczby drukowanych stron zastępując materiały
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Studia przypadków.
Na podstawie wywiadów pogłębionych z dyrektorami /przedstawicielami przedszkoli, szkół i innych placówek
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papierowe wyświetlaniem ich na tablicy multimedialnej lub ekranie, a także stosowanie
dwustronnego drukowania w miarę potrzeb oraz w miarę możliwości71.
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami była realizowana dwutorowo: poprzez techniczne dostosowania
placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim ruchowymi), a także
poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami lub
innymi specjalnymi potrzebami. Wzorcowym przykładem wypełniania tej zasady w projekcie
było zorganizowanie spotkania na temat wykluczenia społecznego dotykającego pacjentów
stomijnych72. Spotkanie zostało zorganizowane przez gminę, dyrekcję przedszkola oraz
fundację zajmującą się na co dzień tą tematyką, a wynikało z pojawienia się w przedszkolu
dziecka korzystającego z woreczków stomijnych. Spotkanie miało na celu poszerzenie
informacji o potrzebach osób ze stomią wśród kadry przedszkolnej i najbliższego otoczenia,
dodatkowo, w przedszkolu zatrudniono asystenta, który pomagał dziecku w codziennych
czynnościach. Innym, wartym naśladowania zachowaniem zaobserwowanym w niektórych
projektach jest uczestnictwo w szkoleniach dot. ww. zasady przez dyrekcję i opiekunów
przedszkola73.
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zrealizowanych projektach przejawiała się
głównie w równym dostępie do oferty przedszkoli dla dzieci bez względu na płeć. Coraz
częściej wśród nauczycieli przedszkolnych zwraca się uwagę na stosowanie języka
wrażliwego na płeć w czasie zajęć i kontaktów z podopiecznymi. Nauczyciele starają się
unikać utrwalania stereotypów dotyczących płci, np. podczas zajęć o zawodach. W trakcie
codziennych zabaw dzieci są zachęcane do korzystania z dowolnych zabawek, niezależnie od
płci, ważnym czynnikiem jest tutaj także ułożenie zabawek bez podziału ich według
stereotypowego przyporządkowania do płci. Przedszkola zapewniały także równy dostęp dla
przedstawicieli obu płci w rekrutacjach do kadry przedszkola, a najważniejszym kryterium
było zwykle doświadczenie i specjalizacja. Niestety zauważalna jest w dalszym ciągu niska
liczba aplikacji mężczyzn na stanowiska opiekunów w placówkach przedszkolnych. Coraz
częściej kadra zarządzająca placówkami przedszkolnymi dostrzega wartość w zatrudnianiu
mężczyzn na stanowiska nauczycielskie, jednak prawdopodobnie lokalny rynek pracy nie jest
w stanie zapewnić mężczyzn o wymaganych kwalifikacjach74.
Przedstawiciele IZ oraz IP, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione ocenili, że wśród
beneficjentów RPO WP 2014-2020 z obszaru edukacji przedszkolnej nie wystąpiły raczej
problemy z wypełnianiem zasad horyzontalnych. Warto podkreślić także, że w obszarze
edukacji przedszkolnej można odnaleźć więcej przykładów nieszablonowego wypełniania
zasad horyzontalnych, np. dopasowanego do konkretnych potrzeb odbiorców wsparcia.
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Dyrektorzy placówek przedszkolnych to grupa beneficjentów, która stara się w dużym
stopniu skorzystać ze wsparcia reagując na indywidualne potrzeby ich podopiecznych, a nie
tylko wypełniać zasady horyzontalne na minimalnym, obowiązkowym poziomie.
Podsumowując, nie odnotowano problemów ze spełnianiem zasad horyzontalnych wśród
beneficjentów projektów z obszaru edukacji przedszkolnej.

2.4 Ocena efektywności wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
Pytanie badawcze nr 6: Jak należy ocenić efektywność realizowanych projektów?
Dla większości beneficjentów, zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i tworzenia miejsc
wychowania przedszkolnego i wsparcia kompetencyjnego, możliwość otrzymania wsparcia
była czynnikiem krytycznym dla realizacji działań. Niewielka grupa, która i tak zdecydowałaby
się zrealizować projekt, w większości zastosowałaby w nim oszczędniejsze formy wparcia.
Zatem z punktu widzenia potrzeb beneficjentów efektywność finansowa wsparcia jest
wysoka.
Z kolei z perspektywy beneficjentów, na efektywność kosztową negatywnie wpłynęło
zwiększenie kosztów w trakcie realizacji projektów (wskazało na to 40,0% respondentów w
Poddziałaniu 6.4.1 oraz 17,7% w Działaniu 9.1). Z punktu widzenia celów Programu te
problemy nie miały znaczenia, gdyż nie generowały trudności z osiąganiem wskaźników.
Zdaniem beneficjentów, relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi
efektami wsparcia, były optymalne. Większość z nich oceniła, że nie udałoby się osiągnąć
takich samych efektów projektu przy niższych kosztach projektu.
Wykres 15 Ocena, czy udałoby się osiągnąć takie same efekty projektu przy niższych kosztach
projektu (% odpowiedzi)
Działanie 9.2

Poddziałanie 6.4.3
4,5%

4,5%

Zdecydowanie nie
2,8%

4,5%

5,6%

Raczej nie

40,9%

Raczej tak
38,9%
Zdecydowanie tak

45,5%

Jest za wcześnie, aby
to ocenić

52,8%

Nie wiem/ trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów, n=22
(6.4.3), n=36 (9.2)
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W Poddziałaniu 6.4.1 wdrożono kryterium premiujące Efektywność kosztowa wskaźnika
liczba miejsc objętych wsparciem, zgodnie z którym dodatkowe punkty otrzymywały
projekty, których średni koszt dofinansowania 1 miejsca w objętej wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej był porównywany do wartości
bazowego dofinansowania obliczonego przez IZ na poziomie 1581,56 EUR (tj. 6 753,10 zł).
Analiza średniego kosztu jednostkowego wskaźnika dla projektów zakończonych wskazuje
na wysoką efektywność kosztową wsparcia. Najwięcej projektów (17 spośród 38
zakończonych) osiągnęło najwyższą efektywność kosztową, generując najwięcej (65%
wszystkich) miejsc. Najniższa efektywność kosztowa dotyczyła 12 projektów, które
wygenerowały 17% miejsc. Analiza ta pokazuje, że zastosowane kryterium oceny projektów
premiujące efektywność kosztową okazało się skuteczne i warto je zastosować również w
przyszłości.
Tabela 1 Efektywność kosztowa wskaźnik Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej dla projektów zakończonych w
Poddziałaniu 6.4.1 Przedszkola
Liczba
Wartość
projektów wskaźnika
osiągnięta

Wartość
dofinansow
ania UE

Średni
koszt 1
miejsca

Bardzo wysoka efektywność
(wskaźnik efektywności na poziomie
<85% wskaźnika bazowego)

17

3211

9 566
835,96

2 979,39

Wysoka efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym
lub równym 85% i niższym lub
równym niż 100% wskaźnika
bazowego)

5

500

30 945,44

61,89

Średnia efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym
niż 100% i niższym niż 125%
wskaźnika bazowego)

4

381

29 418,85

77,21

Niska efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym
lub równym 125% wskaźnika
bazowego)

12

853

147 384,82

172,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014
W Działaniu 9.1, na etapie programowania wsparcia, koszt jednostkowy wskaźnika Liczba
miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie oszacowano na 15000 zł.
Jednocześnie wprowadzono w poszczególnych konkursach limity dofinansowania 1 miejsca
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(od 12000 w 1 konkursie, przez 15000 w konkursach nr 3-5 oraz 20000 w konkursie 2), z
zastrzeżeniem, że limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych i
integracyjnych. Koszt jednostkowy wsparcia, jaki osiągnęli beneficjenci w projektach
zakończonych, wyniósł 15 699,67, udało się zatem utrzymać planowaną efektywność
kosztową wsparcia. Stosunek nakładów do osiągniętych efektów można ocenić pozytywnie,
ze względu na większą liczbę miejsc wychowania przedszkolnego wykazanych w umowach o
dofinansowanie (6826) niż oszacowanych w Programie (5400).
Duża różnica w koszcie jednostkowym wskaźnika w Poddziałaniu 6.4.1 Liczba miejsc
w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze
edukacyjnej oraz w Działaniu 9.1 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie, wynika z tego, że w Działaniu 9.1 wykazano wyłącznie
miejsca opieki objęte bezpośrednim wsparciem z EFS, a koszt jednostkowy uwzględnia także
koszty podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz koszty wyposażenia poniesione w
projekcie. Średnio w projektach wspierano 35 miejsc (maksymalna wartość to 211). Z kolei w
Poddziałaniu 6.4.1 wskaźnik obejmuje wszystkie miejsca opieki we wspieranych placówkach,
miedzy innymi w wielooddziałowych OWP. Średnia wartość wskaźnika w projekcie wyniosła
128, a w 5 projektach wyniosła powyżej 200. Największą wartość (800) wykazano w
projekcie, gdzie poza inwestycjami w dwa budynki, zakupiono wyposażenie dla 14
przedszkoli.

2.5 Ocena trwałości wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej
2.5.1 Ocena stopnia osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego
Pytanie badawcze nr 5: W jakim stopniu uzyskane dotychczas efekty wsparcia można uznać
za trwałe?
Beneficjenci Działania 9.1 zobowiązani są do zachowania okresu trwałości utworzonych w
ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego. Okres trwałości liczony jest od daty
zakończenia projektu przez co najmniej 2 lata. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna
gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie
miejsc wychowania przedszkolnego. UMWP weryfikuje trwałość poprzez zbieranie danych na
temat stopnia osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba miejsc
wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze
środków EFS, który świadczy o rezultacie projektu. Wszystkie miejsca wychowania
przedszkolnego utworzone w ramach 47 projektów, które weszły w okres trwałości nadal
funkcjonują. Są to miejsca, które zostały wykazane jako utworzone w końcowym wniosku o
płatność. Stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego jest bardzo wysoki.
Analiza wartości osiągnięcia wskaźnika pokazuje, że beneficjenci charakteryzują się dużą
gotowością instytucjonalną do świadczenia usług przedszkolnych.
Warto dodać, że powstałe w ramach Programu miejsca wychowania przedszkolnego nie
tylko są utrzymywane, ale również wykorzystywane. W badaniu ilościowym 35,5%
beneficjentów zadeklarowało, że okres trwałości się zakończył, 56,5%, że jeszcze trwa,
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natomiast 8%, że jeszcze się nie rozpoczął. Wszyscy beneficjenci deklarują, że miejsca
wychowania przedszkolnego są utrzymywane. 78% respondentów deklaruje, że obecnie
wszystkie miejsca są zajęte przez dzieci, natomiast 20%, że więcej niż połowa miejsc jest
zajętych. O wykorzystaniu miejsc wychowania przedszkolnego może świadczyć także
potencjał aplikacyjny beneficjentów. W ramach Działania 9.1 oraz Poddziałania 6.4.1
zidentyfikowano wysoki potencjał aplikacyjny wśród obecnych beneficjentów. Jak wynika ze
studiów przypadków beneficjenci są zainteresowani aplikowaniem o kolejne środki UE,
zarówno w obszarze EFS, jak i EFRR. Można pośrednio wnioskować, że skoro potencjał
aplikacyjny beneficjentów jest duży to znaczy, że nie mają oni trudności z utrzymaniem
miejsc wychowania przedszkolnego, co więcej – identyfikują konieczność dalszego
zwiększania liczby miejsc wychowania przedszkolnego i przygotowywania infrastruktury pod
nowe miejsca. Miejsca wychowania przedszkolnego utworzone w ramach Działania 9.1 są
w dużym stopniu wykorzystywane.
2.5.2 Identyfikacja czynników, które wpływają na utrzymanie trwałości
Beneficjenci nie identyfikują trudności z utrzymaniem miejsc wychowania przedszkolnego
powstałych w ramach projektów. W badaniu ilościowym beneficjenci określili jak duże jest
ryzyko, że nie utrzymają w przyszłości utworzonych miejsc. 42% beneficjentów oceniło, że
nie ma takiego ryzyka, 47% określiło ryzyko jako niewielkie, 5% jako średnie75. Potwierdzają
to beneficjenci uczestniczący w studiach przypadków, którzy planują po upływie okresu
trwałości utrzymywać miejsca edukacji przedszkolnej. Pierwszym, podstawowym
czynnikiem, który wpływa na utrzymanie trwałości w projekcie jest możliwość finansowania
powstałych miejsc przedszkolnych przez beneficjenta. Beneficjenci, ale również dyrektorzy
przedszkoli uczestniczący w badaniach jakościowych podkreślali, że dopóki będzie popyt na
edukację przedszkolną we wspartych placówkach, dopóty organy prowadzące będą
finansować nowopowstałe miejsca. Wobec powyższego, czynnikiem, który również wpływa
na utrzymanie trwałości jest popyt na edukację przedszkolną. Jak podkreślano już w
niniejszym raporcie, nie identyfikuje się ryzyka zmniejszenia popytu na edukację
przedszkolną wśród rodziców/opiekunów dzieci. Należy zauważyć, że popyt zależy nie tylko
od przekonania rodziców na temat wartości edukacji przedszkolnej, ale również od
czynników demograficznych. Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w regionie zmniejszyła się o 10%
od 2014 do 2019 roku76, jednak jak pokazuje badanie ilościowe wśród beneficjentów i wysoki
stopień osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego nie wpłynęło to na
trwałość miejsc wychowania przedszkolnego. Jak wskazano w rozdziale dotyczącym
dostępności edukacji przedszkolnej w regionie, czynnik demograficzny nie będzie wpływał
negatywnie na popyt na edukację przedszkolną również w przyszłości. Liczba dzieci, które
znajdą się jednocześnie w przedszkolu za dwa lata (obecnie dzieci w wieku 1-4 lata, których
według danych GUS w 2019 roku było 84 176 w województwie) będzie prawdopodobnie
75
76

Pozostałe odpowiedzi: „nie wiem/trudno powiedzieć”: 6%.
Na podstawie danych BDL GUS.
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zbliżona do liczby dostępnych miejsc. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w
rozdziale 2.3.1. O wysokim popycie na edukację przedszkolną i jednocześnie potencjale
aplikacyjnym świadczy również większe, niż przewidywano zainteresowanie konkursami.
Warto zauważyć, że trwałość efektów projektu to nie tylko utrzymanie miejsc wychowania
przedszkolnego, ale również kontynuacja zajęć dodatkowych dla dzieci. Respondenci badań
jakościowych deklarują, że kontynuują zajęcia dodatkowe. Część z nich prowadzona jest
przez specjalistów spoza placówki, a część przez nauczycielki, które brały udział w
kursach/szkoleniach/studiach współfinansowanych w ramach projektu. Ponadto, nauczyciele
biorący udział w badaniu ilościowym deklarują, że kompetencje i umiejętności, które zdobyli
w ramach projektu przydają się im w pracy. Potwierdzają to dyrektorzy placówek biorący
udział w wywiadach pogłębionych oraz studiach przypadków. Z badań jakościowych wynika,
że nauczyciele przeszkoleni w ramach projektów nadal pracują w placówkach, które były
objęte wsparciem. Trwałość efektów zależna jest zatem od dostępności na lokalnym rynku
pracy kadry o wysokich kompetencjach i umiejętnościach. Dzięki temu efekty projektu są
także multiplikowane – w zajęciach mogą uczestniczyć kolejne roczniki dzieci przychodzące
do przedszkola, a nie tylko te, które uczestniczyły w projekcie. Wobec powyższego
szczególnie istotne jest kształcenie kadry nauczycielskiej w placówkach, które biorą udział w
projektach współfinansowanych ze środków EFS. Uczestnicy studiów przypadków wskazywali
także na jakość zakupionego wyposażenia jako czynnik, który gwarantuje trwałość efektów
projektu. Wyposażenie jest dla nauczycielek i dyrekcji ważnym elementem wspierającym
pracę, zwłaszcza z wykorzystaniem innowacyjnych technik. Przekłada się to na budowanie
ciekawej oferty edukacyjnej, co pozostaje nie bez znaczenia dla utrzymania miejsc
wychowania przedszkolnego – rodzice/opiekunowie, których zaciekawi oferta chętniej poślą
dziecko do danej placówki zamiast np. dowozić je do innych miejscowości.
Uzyskane dotychczas efekty wsparcia charakteryzują się wysokim stopniem trwałości.
Przyczyniają się do tego głównie: finansowanie działań po zakończeniu projektów przez
organy prowadzące, duży popyt na edukację przedszkolną a także wykorzystywanie przez
nauczycieli kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach Działania 9.1 w codziennej
pracy.

2.6 Ocena komplementarności EFS i EFRR w obszarze edukacji przedszkolnej
2.6.1 Ocena mechanizmów zapewnienia komplementarności
Pytanie badawcze nr 7: Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych
PI w obszarze edukacji przedszkolnej?
Nadrzędnym wobec RPO WP 2014-2020 uwarunkowaniem komplementarności w
odniesieniu do całego PI 10 jest zapis Umowy Partnerstwa mówiący o tym, że wsparcie
infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań realizowanych z
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EFS77. Ramy do komplementarności zostały utworzone na poziomie dokumentów
programowych. W RPO WP 2014-2020 zaznaczono, że warunkiem realizacji inwestycji ze
środków EFRR, będzie posiadanie jasnej wizji i kompleksowych planów wykorzystania
powstałej infrastruktury oraz jej powiązania z działaniami niezbędnymi do osiągnięcia celów
odnoszących się do PI 10. W przypadku edukacji przedszkolnej będzie to cel PI 10i, który
mówi m.in. o zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej. W
SZOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.4.1 dookreślono, że wnioskodawca jest
zobowiązany do wykazania w dokumentacji konkursowej powiązań projektu z celami EFS. Na
poziomie naborów wniosków ustalono kryterium dopuszczające, weryfikowane w sposób
zerojedynkowy poprzez odpowiedź na pytanie „Czy cel projektu dofinansowanego z EFRR
jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17
grudnia 2013 r.?”78. Jak wynika z analizy wniosków o dofinansowanie, beneficjenci
wykazywali w nich planowane do realizacji wskaźniki produktu specyficzne dla projektu w
tym „Liczba nowopowstałych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji
przedszkolnej”. Wskazuje to na powiązanie projektu z celem Działania 9.1 tj. zwiększaniem
liczby miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto wnioskodawcy zostali zobowiązani do
opisania spójności z celami EFS w studium wykonalności. Jednocześnie w ramach studium
należało wykazać, że infrastruktura będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych79.
W ramach Programu zapewniono podstawową komplementarność, rozumianą jako spójność
z celami EFS. Brakuje natomiast mechanizmów, które wprost zapewniałyby powiązanie
projektów ze środków EFS i EFRR. Można powiedzieć, że taki mechanizm zagwarantowania
komplementarności, jaki istnieje obecnie, czyli na podstawowym poziomie spójności celów
posiada zaletę, którą jest nieograniczanie swobody wnioskodawców. Jak wynika z analizy
skróconych opisów projektów, w ramach Poddziałania 6.4.1 najczęściej środki UE
wykorzystywane są na rozbudowę OWP w celu zwiększenia możliwości przyjęcia dzieci do
placówki oraz jej doposażenia. Jednocześnie, w ramach Działania 9.1 (EFS) ustanowiono
poziom cross-financingu na poziomie 15% wartości współfinansowania unijnego. Jak wynika
ze skróconych opisów projektów, wywiadów z przedstawicielami IP/IZ oraz studiów
przypadków ten poziom cross-finacingu jest wystarczający, aby realizować potrzebne
działania w budynku/lokalu, w którym planowane jest utworzenie nowych miejsc. Z opisów
projektów wynika, że beneficjenci Działania 9.1 w większości tworzyli miejsca wychowania
przedszkolnego w istniejących już OWP lub budynkach, które nie wymagały tak gruntownej
przebudowy, aby była konieczność korzystania z środków EFRR. Zarówno w ramach
Poddziałania 6.4.1, jak i Działania 9.1 tworzono miejsca wychowania przedszkolnego, zatem
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Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020.
Regulamin konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI
Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.
79
Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura
edukacyjna, 2015.
78
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projekty realizowane ze środków EFRR i EFS przyczyniają się wzajemnie do realizacji celów
Programu.
2.6.2 Ocena komplementarności EFS i EFRR w obszarze edukacji przedszkolnej
Analiza, czy działania współfinansowane w ramach EFRR są uzupełnieniem dla wsparcia w
obszarze EFS została przeprowadzona na poziomie projektów. Zidentyfikowano projekty
realizowane w Działaniu 9.1, które bezpośrednio korzystają z efektów projektów
realizowanych w ramach Działania 6.4.1. W 26 gminach z 36, na terenie których realizowane
były projekty ze środków EFRR, realizowano również projekty współfinansowane ze środków
EFS. Niemniej jednak, nie we wszystkich 26 gminach projekty były bezpośrednio ze sobą
powiązane. Powiązanie zidentyfikowano w gminach: Lubaczów (gmina wiejska), Dynów,
Mielec, Rudnik nad Sanem, Żyraków, Nowy Żmigród, Jasienica Rosielna, Dukla, Grębów,
Sędziszów Małopolski. W ramach EFS realizowanych jest 11 projektów80, które są
bezpośrednio powiązane z projektami EFRR. Powiązanie to polega w 9 przypadkach na
tworzeniu i utrzymaniu miejsc wychowania przedszkolnego w powstałej w ramach EFRR
infrastrukturze oraz realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci i ewentualnie wsparcia dla
nauczycieli, w 2 przypadkach81 jedynie na realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci, które uczą
się w OWP utworzonym lub rozbudowanym ze środków EFRR. Beneficjentem wszystkich
projektów był organ publiczny – gmina lub miasto.
Wszyscy beneficjenci uczestniczący w badaniu ilościowym, którzy realizowali zarówno
projekt EFS, jak i EFRR odpowiedzieli, że projekt EFRR będzie miał kluczowe lub duże
znaczenie dla EFS. Powiązanie pomiędzy projektami jest istotne szczególnie dla tych gmin,
które potrzebują zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej, ale jednocześnie nie
dysponują infrastrukturą, w której miejsca mogłyby być tworzone. Jednocześnie, jak
wskazano w niniejszym rozdziale, większość gmin korzystających ze wsparcia posiada bazę
lokalową, którą można dostosować wykorzystując środki EFS. Jest to najważniejszy czynnik,
od którego zależy poziom komplementarności EFS i EFRR. Za kolejny czynnik można uznać
usytuowanie wsparcia EFS i EFRR względnie siebie na poziomie Programu. Istnieje
prawdopodobieństwo, że dzięki rozbudowanej infrastrukturze w przyszłości zwiększy się
liczba miejsc wychowania przedszkolnego w gminie. Poziom komplementarności pomiędzy
działaniami EFS i EFRR rozumiany jako spójność celów jest wysoki i nie ma potrzeby
wprowadzania dodatkowych mechanizmów jego wzmacniania.
2.6.3 Identyfikacja działań gmin wzmacniających efekty projektów EFS
W większości przypadków efekty projektów EFS były uzupełniane i wzmacniane działaniami
finansowymi ze środków własnych gmin. Wskazuje na to ponad połowa (53%) beneficjentów
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W gminie Mielec realizowane są dwa projekty z obszaru EFS powiązane z jednym projektem EFRR. W
pozostałych gminach realizowany jest jeden projekt EFS powiązany z jednym projektem EFRR.
81
W gminie Rudnik nad Sanem oraz Jasienica Rosielna.
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uczestniczących w badaniu ilościowym. Głównie były to działania miękkie, ale realizowano
też zakupy i inwestycje w infrastrukturę.
Wykres 16 Działania wspomagające/uzupełniające projekty EFS finansowane ze środków
własnych gmin
Działania miękkie – zajęcia edukacyjne skierowane
do uczniów/ dzieci

60,6%

Działania infrastrukturalne – inwestycje w budynki
lub otoczenie (modernizacja, remont etc.)

51,5%

Działania infrastrukturalne – zakupy materiałów
dydaktycznych, wyposażenia

51,5%

Działania miękkie – doskonalenie nauczycieli

51,5%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Inne działania, jakie?

9,1%

3,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów, n=62
Jak wynika ze studiów przypadków, działania edukacyjne tj. zajęcia dodatkowe skierowane
do dzieci, są finansowane ze środków własnych beneficjentów po zakończeniu projektów i
najczęściej stanowią ich kontynuację. Niektórzy dyrektorzy biorący udział w badaniach
jakościowych prowadzili działania informacyjno-promocyjne skierowane do
rodziców/opiekunów dzieci uświadamiające wartość edukacji przedszkolnej. Dzięki temu
udało się, szczególnie w małych miejscowościach, zachęcić rodziców/opiekunów do zapisania
dziecka na zajęcia dodatkowe. Zdarzały się sytuacje, że beneficjenci dokupowali czasami
sprzęt, którego nie uwzględniono we wniosku o dofinansowanie, a okazał się w trakcie
realizacji projektu potrzebny. Podobnie, jeśli potrzebne były dodatkowe materiały
dydaktyczne, kupowano je z środków własnych. Po zakończeniu projektów, część
beneficjentów nadal finansowała wsparcie dla nauczycieli, którzy chcieli się kształcić w
obszarze, którego dotyczyło szkolenie współfinansowane z EFS. Kształcenie nauczycieli, poza
wzmacnianiem efektów projektu, gwarantuje także ich trwałość. Powyższe przykłady
pokazują, że wsparcie EFS w niektórych placówkach wspiera proces trwałej zmiany.
Beneficjenci biorący udział w studiach przypadków wykazywali gotowość nie tylko do
utrzymania utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, ale także do uzupełniania
wyposażenia, jeśli zakupione w ramach projektu zużyje się. Jeśli chodzi o działania
infrastrukturalne w projektach EFS, część z nich przygotowana była z środków własnych w
momencie aplikowania o wsparcie w ramach EFS np. wyremontowany został lokal, który
miał być przeznaczony na przedszkole. Niemniej jednak, 18% beneficjentów Działania 9.1
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deklaruje w badaniu ilościowym, że koszty poniesione w projekcie były wyższe niż
zaplanowane. Z tego powodu część kosztów finansowano środkami własnymi gminy.
Finansowanie działań dodatkowych przez beneficjentów zdecydowanie służy wzmocnieniu
efektów projektów i może przyczyniać się do ich multiplikowania. Dzięki temu, że
beneficjenci są w stanie sami utrzymać efekty projektów, wzrasta efektywność wsparcia UE,
ponieważ może być ono kierowane do kolejnych gmin/obszarów.

2.7 Edukacja przedszkolna – podsumowanie
Pytanie badawcze nr 9: Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania
2021-2027 w zakresie wdrażania projektów z zakresu edukacji przedszkolnej?
W ramach RPO WP 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej zastosowano szereg
kryteriów premiujących w naborach wniosków, zarówno w ramach Poddziałania 6.4.1
(EFRR), jak i Działania 9.1 (EFS). Badanie wykazało, że kryteria premiujące charakteryzują się
wysoką skutecznością tj. przyczyniły się do realizacji projektów na obszarach o najniższym
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wysokiej efektywności kosztowej
wsparcia. Ustanowienie podobnych kryteriów premiujących w przyszłych konkursach, w
ramach RPO 2021-2027 może znacząco przyczynić się do dalszego upowszechniania
edukacji przedszkolnej, co przełoży się również na większy dostęp do usług edukacji
przedszkolnej w regionie.
Warto podkreślić, że obecnie wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 w równym stopniu
przyczyniło się do zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i
miejskich. W ramach RPO WP 2014-2020 utworzono ok. 8% wszystkich miejsc wychowania
przedszkolnego (podobny odsetek na terenach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich).
Najwięcej, tj. 38% wszystkich dofinansowanych w ramach Programu miejsc utworzono w
gminach wiejskich. Warto podkreślić, że wsparciem objęto 55% wszystkich gmin wiejskich w
województwie. Wsparcie w ramach Działania 9.1 przyczynia się do wzrostu odsetka liczby
dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną w gminach, w których realizowane są
projekty. W badaniu nie zidentyfikowano zjawiska likwidacji powstałych w ramach projektów
miejsc wychowania przedszkolnego. W dużej mierze przyczyniła się do tego konieczność
wykazania przez wnioskodawcę zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej (w
perspektywie 3-letniej) w gminie, w której planowano realizację projektu. Jest to element,
który powinien pojawić się w warunkach wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej.
W obszarze edukacji przedszkolnej udało się zwiększyć początkowo niskie zainteresowanie
konkursami w ramach Działania 9.1 dzięki szybko podjętym przez IZ RPO WP 2014-2020
działaniom naprawczym i zmianie warunków otrzymania wsparcia. Elastycznością i szybką
reakcją na potrzeby beneficjentów charakteryzowały się również działania IP RPO WP 20142020 w momencie pojawienia się trudności z osiąganiem założonych wartości wskaźników w
związku z pandemią COVID-19. Wyżej wymienione działania IZ i IP znacząco przyczyniły się

- 79 -

do adekwatności wsparcia do potrzeb odbiorców. Warto pamiętać o tym wdrażając RPO WP
2021-2027.
Ponadto, w planowaniu naborów wniosków warto zwrócić uwagę na ich równomierne
rozłożenie w czasie względem naborów w ramach innych Poddziałań, Działań i Osi. W
obecnej perspektywie finansowej nierównomierne rozłożenie naborów spowodowało
kumulację zamówień na rynku i przełożyło się na wzrost cen oraz niewielką dostępność
wykonawców. Pozytywnie oceniono w badaniu czas na przygotowanie wniosków o
dofinansowanie, jasność kryteriów konkursowych, a także działania informacyjnopromocyjne podjęte przez IP/IZ RPO WP 2014-2020. Na poziomie Programu zaletą jest
ustalenie wysokiego poziomu cross-financingu (15% wartości współfinansowania unijnego)
w Działaniu 9.1. Cross-financing umożliwił przeprowadzenie beneficjentom adaptacji lokali
na potrzeby miejsc wychowania przedszkolnego. Jest to skuteczne i warte kontynuacji
rozwiązanie, przy założeniu, że wsparcie ze środków EFRR jest pomocnicze dla tworzenia
miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS i największe środki finansowe są
skierowane na działania współfinansowane z EFS. Warto dodać, że poziom
komplementarności pomiędzy działaniami EFS i EFRR rozumiany jako spójność celów jest
wysoki.
Zdiagnozowano wysoki i stały popyt na edukację przedszkolną w regionie, zwłaszcza na
terenach wiejskich. Składają się na to czynniki demograficzne82 oraz zwiększanie się poziomu
świadomości rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym na temat wartości edukacji
przedszkolnej w rozwoju dziecka. Jednocześnie nadal występują trudności w dostępie do
edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Na tych terenach odnotowano także znacznie
niższy niż w miastach odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.
Mniej niż połowa dzieci 3 i 4-letnich w regionie uczęszcza do OWP. Warto podkreślić, że od
2013 roku znacząco zwiększyła się dostępność edukacji przedszkolnej w regionie. Należy
zaznaczyć, że tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego jest obecnie priorytetem w
kilkunastu gminach, które osiągają najniższy wskaźnik upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Widoczny jest trend wzrastającego zapotrzebowania na miejsca edukacji
przedszkolnej w miastach (nawet w tych o wysokim wskaźniku upowszechnienia edukacji)
spowodowany dowożeniem dzieci do miejskich przedszkoli z gmin ościennych w związku z
aktywnością zawodową rodziców. Niemniej jednak, prawie wszystkie miasta korzystały
zarówno ze środków EFRR jak i EFS w ramach RPO WP 2014-2020 przeznaczonych na
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. Nie ma konieczności podejmowania
dodatkowych działań służących zwiększaniu dostępu do wsparcia dla miast regionu.
Jednocześnie wobec znacznego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w
regionie, ważne jest również podnoszenie jej jakości, co nie zawsze będzie tożsame z
potrzebą tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
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Od 2016 wzrosła liczba dzieci w wieku 0-4 lata w regionie z 101 245 do 104 335 w roku 2019, a na terenach
wiejskich wskaźnik przyrostu naturalnego jest wciąż dodani i wyniósł w 2019 0,5.
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Jak pokazują wyniki badania, wsparcie w całym regionie, w tym również na terenach
wiejskich przyczyniło się do aktywizacji zawodowej kobiet oraz zwiększenia szans
edukacyjnych dzieci. Na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w regionie wpływ miało
przede wszystkim wsparcie kierowane do nauczycieli, a także wysokiej jakości wyposażenie
zakupione w ramach Programu. Nauczyciele biorący udział w formach doskonalenia
umiejętności i kompetencji oraz zdobywania kwalifikacji wykorzystywali następnie swoje
umiejętności w pracy. Wsparcie w istotny sposób wpłynęło na poprawę jakości edukacji
dzieci z niepełnosprawnościami i umożliwiło im uczestnictwo w edukacji przedszkolnej.
Jednocześnie zidentyfikowano konieczność dalszego kształcenia nauczycieli, szczególnie w
obszarze wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Przewiduje się, że w najbliższych latach zainteresowanie wsparciem tego typu będzie rosło.
Utrzymanie wsparcia dla nauczycieli, w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji
do pracy z dziećmi z SPE w kolejnej perspektywie ma szansę przyczynić się znacząco do
dalszego podnoszenia jakości kształcenia edukacji przedszkolnej w regionie. Warto zatem
kontynuować obecne rozwiązanie premiujące w naborze wniosków projekty, w których co
najmniej 50% przedszkoli objętych wsparciem stanowią przedszkola specjalne/
integracyjne lub działania zaplanowane w projekcie służą poprawie kompetencji w
zakresie pedagogiki specjalnej. Ponadto warto premiować w naborach wnioskodawców,
którzy zakładają w projektach realizację działań skierowanych do nauczycieli.
Jak pokazują wyniki niniejszej ewaluacji, jakość oferty edukacyjnej oraz bliskość OWP od
miejsca zamieszkania są kluczowe dla rodziców/opiekunów podejmujących decyzję o
posłaniu dziecka do przedszkola. Na atrakcyjność oferty składają się m.in. dodatkowe zajęcia
dla dzieci oferowane przez placówkę. Poza zwiększaniem liczby miejsc wychowania
przedszkolnego kluczowe jest zatem ciągłe podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w
OWP, szczególnie w tych, które nie prowadziły dotąd zajęć dodatkowych, a nauczyciele
zgłaszają potrzeby podnoszenia kompetencji i umiejętności.
Wsparcie kierowane do OWP w ramach RPO WP 2014-2020 charakteryzuje się wysokim
stopniem trwałości. Beneficjenci wykazują pełną gotowość instytucjonalną do świadczenia
usług przedszkolnych we wspartych OWP. Co istotne, miejsca wychowania przedszkolnego
utworzone dzięki środkom EFS są w dużym stopniu wykorzystywane. Wpływ na to mają
głównie możliwości finansowania miejsc po ukończeniu projektu przez beneficjentów, popyt
na edukację przedszkolną, a także kształcenie kadry pedagogicznej.
Największe zapotrzebowanie na wsparcie zidentyfikowano w gminach, w których
odnotowano poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60%. Są to gminy
wiejskie: Gawłuszowice, Majdan Królewski, Pawłosiów, Medyka, Orły, Jarosław, Fredropol,
Bircza, Nozdrzec, Dynów, Domaradz, Sanok, Jaśliska, Nowy Żmigród, Jasło i Skołszyn. W
części tych gmin nie realizowano żadnych projektów służących zwiększaniu dostępu do
edukacji przedszkolnej (zarówno z środków EFS, jak i EFRR). Część z nich zamieszkuje także
niewielka liczba dzieci w wieku przedszkolnym oraz charakteryzują się niską gęstością
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zaludnienia. Na tych obszarach nie ma potrzeby tworzenia wielooddziałowych ośrodków
wychowania przedszkolnego, ale np. punktów przedszkolnych.
Jednocześnie warto rozważyć skrócenie okresu trwałości (lub całkowitą rezygnację) dla
projektów, które realizowane są w gminach o stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poniżej 60%, czyli tam, gdzie jednocześnie odnotowuje się niski potencjał
aplikacyjny, niewielką liczbę dzieci w wieku przedszkolnym oraz niskie budżety
samorządowe. Zaleca się też wydzielenie alokacji w ramach naboru w trybie konkursowym
(EFS) lub zorganizowanie dedykowanego naboru dla gmin o stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej niższym niż 60%.
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3 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
3.1 Logika interwencji w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 1: Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie
kształcenia ogólnego? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie
spodziewanych wyników interwencji w ramach RPO WP 2014-2020?
W obszarze edukacji ogólnej zdiagnozowano w Programie szerokie spektrum problemów i
wyzwań. Zwraca się uwagę na systemowy problem mało nowoczesnego systemu edukacji i
nauczania, w którym w niedostatecznym stopniu wykorzystuje się szanse wynikające z
postępu technologicznego. Potrzeba wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie kształcenia łączy się z barierą w postaci niedostatecznego
wyposażenia szkół w sprzęt TIK, a także problemem niskich umiejętności w zakresie
praktycznego stosowania TIK zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Wśród uczniów
diagnozuje się niedostateczne kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne83, które są
fundamentem do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się
przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. W edukacji ogólnej w
zbyt niskim stopniu wykorzystuje się nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, co
powiązane jest bezpośrednio z niedostatecznie nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami,
a także brakiem dostatecznych umiejętności stosowania takich metod przez nauczycieli. W
Programie zwraca się także uwagę na większe ryzyko wykluczenia społecznego i mniejsze
szanse edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, których wsparcie wymaga odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
nauczycieli, a także dostosowanych pomocy dydaktycznych. Drugą grupą wymagającą
szczególnego wsparcia są uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, ale będący w
niekorzystnej sytuacji materialnej. Kolejnym problemem jest słabo rozwinięte w
województwie podkarpackim doradztwo edukacyjno-zawodowe. W Programie podkreśla się
także konieczność tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania nie tylko w murach
szkoły, ale w szerokim ujęciu, jako wzmacnianie potencjału intelektualnego mieszkańców
Podkarpacia oraz wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do nauki i innowacji.
Opisane problemy i potrzeby znajdują odzwierciedlenie w szerokim spektrum wsparcia
edukacji ogólnej, zarówno infrastrukturalnym, jak i kompetencyjnym, obejmującym
wszystkie grupy docelowe wymienione w diagnozie: uczniów, w tym ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, nauczycieli oraz szkoły. Wszystkie
wymienione potrzeby i wyzwania znalazły odpowiedź w działaniach w Programie w:


Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne:
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Przez kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne rozumie się: 1) umiejętności matematycznoprzyrodnicze, 2) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz ich rodzin), 3) ICT, 4) umiejętność rozumienia (ang. literacy), 5) kreatywność, 6)
innowacyjność, 7) przedsiębiorczość, 8) krytyczne myślenie, 9) rozwiązywanie problemów, 10) umiejętność
uczenia się, 11) umiejętność pracy zespołowej. (por. SZOOP RPO WP 2014-2020).
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o inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem szkół i placówek
tworzących system oświaty oraz obiektów służących wzmacnianiu sprawności
fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym (w tym dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych),
Poddziałaniu 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę:
o tworzenie instytucji edukacyjnych popularyzujących naukę i innowacje,
Działaniu 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego:
o wsparcie w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych –
nauczycieli i uczniów,
o wsparcie w zakresie przedmiotów przyrodniczych i nauczania opartego na
metodzie eksperymentu – nauczycieli i uczniów oraz wyposażenie szkolnych
pracowni,
o wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych – nauczycieli i uczniów oraz
wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
o wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nauczycieli i
uczniów oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny
sprzęt,
o działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, poprzez wspieranie
jednostek systemu oświaty w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz uczniem młodszym,
Poddziałaniu 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne:
o realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce.

Wszystkie działania mają przypisane w Programie wskaźniki produktów. Mierniki te są
trafnie dobrane i odnoszą się do wszystkich kluczowych działań i grup docelowych: obiektów
infrastruktury edukacji ogólnej oraz instytucji popularyzujących naukę i innowacje, uczniów/
stypendystów, nauczycieli oraz doposażonych szkół i placówek systemu oświaty.
Również wskaźniki rezultatu odnoszą się do kluczowych oczekiwanych efektów w zakresie:
wykorzystania powstałej infrastruktury, zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych,
nabywania przez uczniów kompetencji lub umiejętności oraz uzyskiwania przez nauczycieli
kwalifikacji lub nabywania kompetencji po opuszczeniu programu.
Kompleksowe wsparcie skierowane do różnych grup docelowych pozwala pozytywnie
ocenić mechanizmy przyczynowo-skutkowe między podejmowanymi działaniami a
efektami. Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, a nauczycieli w wiedzę w zakresie metod
kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, a także zindywidualizowanego
podejścia do ucznia i wykorzystania narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej
wpłynie na podwyższenie jakości usług edukacyjnych. Do najważniejszych czynników dla
jakości kształcenia można zaliczyć kompetencje nauczycieli i warunki, w których nauczyciele
mogliby z nich korzystać np. dostosowując tempo i metody nauki do potrzeb uczniów i
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stosując metody aktywizujące, wyznaczane przede wszystkim przez podstawę programową i
ramowe plany nauczania84.
Jakości kształcenia sprzyjają również wysokie kompetencje cyfrowe nauczycieli (dopiero przy
ich wysokim poziomie nauczyciele istotnie częściej dają uczniom do wykonania na lekcji
zadania związane z TIK), przemyślana koncepcja wykorzystania TIK w pedagogice na
poziomie szkoły i odpowiednie wyposażenie w sprzęt85.
Budowanie kompetencji kluczowych uczniów umożliwi im sprawne funkcjonowanie w stale
zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, a także przygotuje ich do kształcenia
przez całe życie. W połączeniu ze zwiększeniem atrakcyjności przekazywanych treści
edukacyjnych, stymulowaniem innowacyjności, efektem wsparcia będzie lepsze
dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Indywidualizacja nauczania,
ukierunkowanie wsparcia na uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz młodszych przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych, a także
ograniczenia rozwarstwienia i segregacji w szkołach.
W literaturze przedmiotu, a także w trakcie niniejszego badania zidentyfikowano szereg
czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na osiągane efekty wsparcia edukacji
ogólnej. Do takich czynników należą:


Wysoki poziom współczynnika skolaryzacji netto w zakresie poziomu
ponadpodstawowego oraz wzrastający poziom wykształcenia Polaków, co wskazuje na
wzrastającą popularność liceów i techników, kosztem szkół zasadniczych zawodowych i
branżowych I stopnia – pozwala to wnioskować o trwałym zapotrzebowaniu na efekty
projektów;



„Przeładowanie” podstawy programowej, tj. niewspółmierność wymagań do liczby
godzin i do możliwości intelektualnych i emocjonalnych uczniów – co wpływać będzie na
zmniejszenie możliwości dostosowania przez nauczycieli procesu dydaktycznego do
potrzeb uczniów (indywidualizacji) z wykorzystaniem efektów projektów;



Pandemia COVID-19 – z jednej strony stanowiąca czynnik ryzyka dla powodzenia działań
zaplanowanych w projektach, a z drugiej szansę, gdyż wprowadzenie edukacji zdalnej
stało się impulsem do podwyższenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, rozwoju form
edukacji zdalnej, wzmacniania współpracy pomiędzy nauczycielami (online), wzrostu
zainteresowania rodziców edukacją dzieci; wszystko to stwarza szanse do transformacji
oświaty w kierunku adaptacji do wyzwań XXI w.86

Poniżej przedstawiono logikę interwencji na schemacie.
84

EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019.
85
S. Hennesy i L. London, Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych
- rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół. OECD, IBE, Warszawa 2013;
OECD, Students, computers and learning: Making the connection, OECD Publishing, Paryż 2015.
86
Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020.
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Rysunek 2 Logika interwencji w obszarze kształcenia ogólnego
Problemy/
wyzwania
Mało nowoczesny
system edukacji i
nauczania

Niedostosowanie
systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy

Niedostateczne
wyposażenie szkół w
nowoczesny sprzęt i
pomoce

Ryzyko wykluczenia
społecznego i
mniejsze szanse
edukacyjne uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych, w
tym uczniów
zdolnych, ale
będących w
niekorzystnej
sytuacji materialnej

Nierówność szans
dzieci i młodzieży,
mieszkańców w
dostępie do nauki i
innowacji

Działania

Inwestycje związane
z infrastrukturą i/
lub wyposażeniem
szkół

Kształcenie i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

Doposażenie szkół
w nowoczesne
narzędzia i pomoce
dydaktyczne

Wsparcie uczniów w
zakresie
kompetencji
cyfrowych i
uniwersalnych
Realizacja
programów
stypendialnych

Tworzenie instytucji
edukacyjnych
popularyzujących
naukę i innowacje

Rezultaty/
efekty

Produkty

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury

Uczniowie
korzystający z
infrastruktury

Liczba nauczycieli
objętych wsparciem
(w tym TIK)

Nauczyciele,
którzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje

Liczba
doposażonych szkół
i placówek systemu
oświaty (w tym TIK)

Szkoły
wykorzystujące
sprzęt do
prowadzenia
zajęć

Uczniowie,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne

Liczba uczniów
objętych wsparciem

Liczba wypłaconych
stypendiów

Cele

Podwyższenie
jakości usług
edukacyjnych

Lepsze dopasowanie
systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy

Wyrównanie szans
edukacyjnych

Ograniczenie
rozwarstwienia i
segregacji w
szkołach

Odsetek IPR
zrealizowanych
zgodnie z
założonymi
celami

Liczba wspartych
instytucji
popularyzujących
naukę i innowacje

-

Osoby objęte działaniami instytucji
popularyzujących naukę i innowacje
Osoby odwiedzające regionalną instytucję
86
popularyzującą
naukę i innowacje

Czynniki
zewnętrzne

Wysoki poziom
współczynnika
skolaryzacji netto
(poziom
ponadpodstawowy)

Wzrastający poziom
wykształcenia
Polaków

„Przeładowanie”
podstawy
programowej

Pandemia COVID-19
i wyzwania zw. z
nauką zdalną

3.2 Ocena skuteczności wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 2: Jaka jest skuteczność wsparcia w zakresie kształcenia ogólnego w
ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.2, Poddziałanie 9.6.1, Poddziałanie 6.4.3,
Poddziałanie 6.4.4)?
3.2.1 Zakres i stopień zaawansowania wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
W Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne ogłoszono w grudniu 2015 roku jeden nabór
wniosków. Wartość złożonych wniosków przekroczyła ponad 2,5 krotnie dostępny budżet,
dlatego IZ podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji o 8,4 mln EUR. Wydatkowano już niemal
całą zakontraktowaną kwotę (szczegóły przedstawiono w tabeli 2).
Poddziałanie 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę realizowane jest w trybie
pozakonkursowym. W jedynym naborze (zakończonym w maju 2019 roku) złożony został
wniosek kontraktujący całą dostępną alokację. Późne ogłoszenie naboru wynikało z decyzji
Zarządu Województwa Podkarpackiego o odstąpieniu od przeprowadzenia zaplanowanego
na 2015 rok naboru wniosków i dokonaniu ponownej analizy możliwych koncepcji realizacji
projektu, tak, aby jego koncepcja była jak najlepiej dopasowana do potrzeb i oczekiwań, jakie
kierowane były pod adresem IZ RPO WP w zakresie wsparcia instytucji popularyzujących
naukę87. Warto bowiem podkreślić, iż w opracowanie założeń projektu zaangażowany był
szeroki zespół partnerów, reprezentujący m.in. organizacje pozarządowe i uczelnie.
Wydatkowanie, ze względu na wczesny etap realizacji projektu (jego zakończenie
zaplanowano na koniec 2022 roku) wyniosło na 31.03.2020 jedynie 0,4% zakontraktowanej
kwoty. Jednocześnie realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Nie
odnotowano problemów na etapie wyboru głównego wykonawcy. Projekt realizowany jest w
formule projektuj i buduj, i na moment prowadzenia niniejszego badania, realizowane były
prace budowlane. Jednocześnie prowadzono w formule dialogu konkurencyjnego
prowadzono postępowanie na wyposażenie, tj. na eksponaty.
Zaawansowane finansowo jest natomiast Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego, w którym ogłoszono 2 nabory wniosków, z czego w drugim wartość złożonych
wniosków przekroczyła ponad 3 krotnie dostępny budżet. Zakontraktowano całą alokację, a
poziom wydatkowania pokazuje, że projekty są sprawnie rozliczane.
W pozakonkursowym Poddziałaniu 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –
szkolnictwo ogólne ogłoszono 5 naborów wniosków, z czego w pierwszym, ogłoszonym w
2015 roku, instytucja upoważniona do złożenia wniosku o dofinansowanie odstąpiła od jego
złożenia (z uwagi na ryzyko niezrealizowania celów i wskaźników projektu w zakładanym
okresie jego realizacji tj. w II połowie roku szkolnego 2015/2016). Nabór został przeniesiony
na I kwartał 2016 r.88 Na dzień 31.03.2020 zakontraktowano 57,1% alokacji przewidzianej na
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Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015.
88
Tamże.
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Poddziałanie. Postępy finansowe pod względem wydatkowania są zadowalające –
wykorzystano już niemal całą zakontraktowaną kwotę dofinansowania UE. Planowane są
kolejne edycje programu stypendialnego, zatem można oczekiwać pełnego wykorzystania
alokacji na Poddziałanie.
Tabela 2 Zaawansowanie finansowe wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Działa Alokacja Liczba
nie/
PLN
naborów
Poddzi
ałanie

6.4.3
6.4.4
9.2
9.6.1

65 860
169,71
72 814
400,00
102 062
538,25
13 652
700,00

Liczba
złożon
ych
WoD

Liczba
obowiąz
ujących
umów

Wartość
obowiąz
ujących
umów

%
wykorzy
stania
alokacji

58 938
723,47
72 187
692,94
99 375
339,70
7 792
800,00

89,5%

1

80

78

1

1

1

2

185

103

5

4

4

99,1%
97,4%
57,1%

Wartość
rozliczo
nego
dofinan
sowania
UE
57 852
820,32
282
261,77
82 255
736,83
6 723
585,00

%
Wydatk
owanie
kontrakt
acji
98,2%
0,4%
82,8%
86,3%

Źródło: na podstawie danych SL2014; przyjęto przelicznik alokacji z EUR na PLN, określony
przez European Central Bank na dzień 30.03.2020 r., tj. 1 EUR = 4,5509 PLN.
Pod względem terytorialnego rozkładu wsparcia, największym beneficjentem jest powiat
rzeszowski, w którym jest najwyższa wartość projektów w Działaniu 9.2 (13,1 mln zł) oraz
jedna z najwyższych wartość projektów z Poddziałania 6.4.3 (4,1 mln zł, zaraz po powiecie
lubaczowskim, gdzie wsparcie wyniosło 4,6 mln zł). Pod względem wartości dofinansowania
w Działaniu 9.2 znaczącą wartość odnotowały również powiaty jasielski (8,1 mln zł) i
stalowowolski (6,7 mln zł).
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Mapa 5 Wartość dofinansowania projektów w obszarze kształcenia ogólnego89

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 (stan na 31.03.2020)
Najmniejsza wartość wsparcia trafiła do miasta Tarnobrzeg, gdzie nie zrealizowano żadnego
projektu z Działania 9.2 (oba wnioski o dofinansowanie z tego obszaru nie zostały wybrane
do dofinansowania), a wartość dofinansowania jedynego projektu z Poddziałania 6.4.3
wyniosła 794,3 tys zł. Z kolei w Krośnie nie zrealizowano żadnego projektu
infrastrukturalnego, a wartość wsparcia z Działania 9.2 wyniosła 2,4 mln zł.
Stosunkowo niewielkie środki na wsparcie kompetencyjne (Działanie 9.2) trafiły do
powiatów: tarnobrzeskiego i leskiego (po ok 1,2 mln zł) oraz bieszczadzkiego i niżańskiego
(niecałe 2 mln zł).
89

Dane przedstawione na mapie należy traktować jako przybliżone. Wykorzystany został algorytm przeliczania
oparty na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie.
W przypadku projektów partnerskich wartości zostały zsumowane do poziomu partnera wiodącego. Wszystkie
projekty w obszarze kształcenia ogólnego są/były realizowane na terenie województwa podkarpackiego.
Wartość projektu przypadająca na powiat została więc obliczona poprzez podzielenie wartości dofinansowania
projektu przez liczbę powiatów, w których jest/był realizowany.

- 89 -

Poza kilkoma powiatami, w których wartości dofinansowania UE znacząco odbiegają od
średniej, można ocenić, iż wsparcie rozłożyło się równomiernie w całym województwie.
3.2.2 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO
WP 2014-2020 w obszarze kształcenia ogólnego (wskaźniki)
W RPO WP 2014-202090 przewidziano następujące wskaźniki, które mierzą efekty wsparcia w
edukacji ogólnej:
W OP VI:
produktu:


Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu
oświaty,



Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastrukturze edukacyjnej,



Liczba osób odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje
w ramach grup zorganizowanych

oraz rezultatu:


Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne, w tym młodzież szkolna w
zorganizowanych grupach,

W OP IX:
produktu:


Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie,



Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie,



Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
lub umiejętności uniwersalnych w programie,



Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,



Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie,



Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie

oraz rezultatu:

90



Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu,



Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r.
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Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po
opuszczeniu programu,



Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych,



Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych.

W Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne oraz Działaniu 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego, wartości docelowe wskaźników są osiągane.
W Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne wsparto 237 obiektów infrastruktury edukacji
ogólnej, co stanowi aż 64,4% wartości docelowej wskaźnika programowego Liczba wspartych
obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty. Docelowo w projektach
zaplanowano inwestycje w 241 obiektach, zatem poziom realizacji jeszcze nieco wzrośnie – o
1,1 p.p.
W przypadku wskaźnika związanego z liczbą miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej, docelowo dla całego PI 10
przewidziano wsparcie 60 tys. miejsc, a Poddziałanie 6.4.3 realizuje ten cel w 73,7%.
Wartość docelowa wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie określona
została w RPO WP 2014-2020 z wartością 8 607 osób. Na przedmiotową wartość składają się
zarówno nauczyciele wychowania przedszkolnego (Działanie 9.1), jak również nauczyciele
szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego (Działanie 9.2). Na dzień 31.03.2020 r.
wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 9 145 osób, co daje 106,2% wartości
docelowej (w ramach Działania 9.1 – 432 osoby, czyli 5,0%, a w ramach Działania 9.2 – 8 713
osób, czyli 101,2%).
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie została już niemal
osiągnięta (99,5%). W RPO WP 2014-2020 wpisano wartość docelową dokładnie na poziomie
wskaźnika wynikającego z umów o dofinansowanie, czyli 8173.
Podobnie jest w przypadku wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – wartość
docelowa w projektach to 56234, a w Programie to 53000. Warto zaznaczyć, iż w projektach
osiągnięto wskaźnik na wyższym poziomie niż zakładano – na poziomie 106,7%.
Niemal w 100% osiągnięty jest wskaźnik Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe
zostały doposażone w programie – do 31.03.2020 roku osiągnięto wskaźnik w wysokości 355
sztuk, a zakończenie wszystkich projektów spowoduje, że wartość wyniesie 371 (wartość
docelowa z podpisanych umów o dofinansowanie).
Taka sama sytuacja dotyczy wskaźnika Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
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Zakończenie wszystkich projektów spowoduje, że wartość wskaźnika wyniesie 483 (wartość
docelowa z podpisanych umów o dofinansowanie), czyli 100% wartości z Programu.
Przekroczono zakładane wartości wskaźników rezultatu, co świadczy o wysokiej
efektywności i użyteczności wsparcia. Biorąc pod uwagę wyłącznie projekty zakończone
(które stanowią zdecydowaną większość w Działaniu 9.2, zatem na ich podstawie można z
dużym prawdopodobieństwem przenieść wnioski na całą populację), wartość wskaźnika
rezultatu:








Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu – stanowi 99,2% wszystkich nauczycieli objętych wsparciem (w Programie
założono 85%),
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po
opuszczeniu programu – stanowi 98,1% wszystkich uczniów objętych tym typem
wsparcia (założono 80%),
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych – stanowi 102,9%91 wartości wskaźnika referencyjnego Liczba
szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych (w RPO założono 95%),
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych – stanowi 99,5% wszystkich szkół doposażonych w
ten sposób (założono 95%)92.

Wskaźnik Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS jest
wskaźnikiem rezultatu długoterminowego, w związku z powyższym jest on objęty badaniem
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Wartość nominalna wskaźnika rezultatu jest wyższa niż referencyjnego wskaźnika produktu ze względu na
wykorzystanie zakupionego sprzętu przez inne szkoły, niż te, które zostały w niego wyposażone. Jest to
pozytywny efekt kryterium oceny projektów premiującego realizację projektów we współpracy szkół – kiedy to
w projekcie uczestniczą zarówno szkoły, które zakupią w ramach projektu wyposażenie szkolnych pracowni
przyrodniczych i/lub narzędzia TIK, jak i szkoły, które tego wyposażenia nie kupują, ale których uczniowie i
nauczyciele będą korzystać z wyposażenia innych szkół – dzięki współpracy podjętej przez szkoły.
92
Należy podkreślić, iż analiza dla wskaźników rezultatu, pokazuje wynik dzielenia osiągniętej wartości
nominalnej wskaźnika w projektach zakończonych przez wartość referencyjnego wskaźnika produktu. Jest to
metoda obarczona mniejszym błędem, w szczególności, iż wzięto pod uwagę wyłącznie projekty zakończone,
zatem uniknięto sytuacji, kiedy wskaźnik rezultatu obejmuje osoby z projektów zakończonych a powiązany z
nim wskaźnik produktu obejmuje osoby zarówno z projektów zakończonych, jak i realizowanych. Jak wskazano
w ewaluacji mid-term (Ecorys, Evalu 2019), liczenie wartości wskaźników rezultatu jako odsetka realnie
osiągniętej wartości do hipotetycznie założonej w okresie programowania (obliczonej wartości bezwzględnej
wynikającej z iloczynu zakładanej liczby uczestników wsparcia z odpowiedniego (referencyjnego) wskaźnika
produktu i określonej w procentach wartości docelowej), powoduje w pewnych warunkach zafałszowanie
realnej efektywności form wsparcia – w przypadku, gdy grupa rzeczywistych uczestników projektu będzie
liczniejsza niż zakładano na etapie programowania, wynik będzie zafałszowany pozytywnie, a w przypadku, gdy
grupa będzie mniej liczna niż zakładano taki sposób liczenia zaniży rzeczywiste efekty. Ogólnie rzecz biorąc, w
przypadku wskaźników rezultatu wyrażonych procentowo zależnych wprost od referencyjnego wskaźnika
produktu nie należy mówić o ich nadwykonaniu, czy niewykonaniu tylko raczej o większej lub mniejszej
efektywności uzyskanego wsparcia niż to zakładano na etapie programowania.
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ewaluacyjnym, za realizację którego dla wszystkich RPO odpowiada IZ POWER93. Wg badania
przeprowadzonego w 2019 roku, odsetek nauczycieli wykorzystujących TIK wyniósł 67%
(65% kobiet i 72% mężczyzn), co plasuje województwo na 8. miejscu wśród wszystkich
regionów (wartość ogółem dla Polski to 63%)94. Można zakładać, że w kolejnych edycjach
badania wskaźnik ten znacząco wzrośnie, ze względu na przejście szkół na nauczanie zdalne
w wyniku pandemii.
Dla Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę oraz Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, postępy rzeczowe są adekwatne
do etapu realizacji projektu, tj. osiągają zerowy poziom w przypadku inwestycji w regionalną
instytucję popularyzującą naukę i innowacje oraz 34,2% w odniesieniu do liczby uczniów
objętych wsparciem stypendialnym w programie.
Podsumowując, projekty w obszarze edukacji ogólnej w dużym stopniu przyczyniają się do
osiągnięcia celów RPO WP 2014-2020, określonych dla osi priorytetowych VI i IX.
3.2.3 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych
przez IZ RPO WP 2014-2020
Ocena procesu naboru projektów oraz działań informacyjno-promocyjnych
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
Nabór wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 6.4.3 odbył się w tym samym czasie, co
nabory dla pozostałych dwóch Poddziałań w Działaniu 6.4. Jak wskazano już w części
poświęconej edukacji przedszkolnej, równoczesne pojawienie się szeregu zamówień na
prace budowlane w regionie spowodowało górkę inwestycyjną, a co za tym idzie – kłopoty z
pozyskaniem wykonawców i wzrost cen. Na pierwszy problem wskazało 18% badanych, a na
drugi – niemal co drugi (45%).
Beneficjenci biorący udział w badaniu ilościowym pozytywnie oceniają proces naboru
projektów. Wg nich harmonogram naboru projektów był opublikowany wystarczająco
wcześnie, nie napotkano na problemy z dostępem do informacji potrzebnych na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, choć niemal co czwarty badany przyznał, że na
etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy brakowało mu praktycznych informacji.
Przygotowanie wniosku do projektu infrastrukturalnego nie było łatwym procesem. Duża
część beneficjentów wskazywała, że dokumentacja konieczna do zgromadzenia była zbyt
obszerna i utrudniała ubieganie się o dofinansowanie (54,5%), a we wniosku trzeba podać
zbyt szczegółowe dane, które mogą się zmienić w trakcie realizacji projektu (63,6%). Nie były
to jednak obciążenia krytyczne – ani jeden respondent nie wskazał, że te wszystkie bariery
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Sposób pomiaru wskaźnika określono w załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
94
Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II
Raport cząstkowy, Evalu, Interactive, 2019.
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sprawiły, że na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie rozważał odstąpienie od
aplikowania o środki.
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Wśród beneficjentów Działania 9.2 ocena tego, czy harmonogram naboru projektów był
opublikowany wystarczająco wcześnie, są nieco gorsze niż w przypadku beneficjentów
projektów infrastrukturalnych. 17% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, podczas gdy w
Poddziałaniu 6.4.3 było to jedynie 4,5%. Stosunkowo wysoki jest też odsetek wskazujących,
że podpisanie umowy nastąpiło później niż oczekiwano. Prawdopodobnie było to
spowodowane z jednej strony koniecznością dostosowania działań projektowych do
kalendarza szkolnego, a z drugiej dużo dłuższym czasem ostatecznego rozstrzygania
naborów, spowodowanym m.in. zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, czy też po uwolnieniu środków i przyjęciu do realizacji
projektów z listy rezerwowej.
Większość aplikujących wysoko oceniła dostęp do informacji potrzebnych na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, choć 22% wskazała, że brakowało mu
praktycznych informacji.
Długi czas, jaki mija między opracowaniem diagnozy, a rozpoczęciem projektu powoduje, że
67% badanych wskazuje, iż we wniosku trzeba podać zbyt szczegółowe dane, które mogą się
zmienić w trakcie realizacji projektu.
Ewaluacja kryteriów oceny
Beneficjenci Poddziałania 6.4.3 i Działania 9.2 nie odnotowali problemów związanych ze
zrozumieniem, czy spełnieniem kryteriów oceny projektu. Co prawda część z nich stwierdza,
że w kryteriach oceny projektów zbyt dużą wagę zwraca się na sprawy techniczne, a zbyt
małą na to, jakie projekt przyniesie efekty, ale można zakładać, że wynika to z kształtu
wniosku o dofinansowanie, wymuszającego na wnioskodawcy dostosowanie treści do
kolejnych punktów we wniosku. Wnioskodawcy nie napotkali na większe problemy ze
spełnieniem kryteriów formalnych, czy merytorycznych. Przyznają dodatkowo, że kryteria
oceny projektu miały wpływ na podniesienie wartości merytorycznej projektu lub jakości
rozwiązań technicznych stosowanych w projekcie.
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Wykres 17 Ocena kryteriów oceny projektów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów, n=22
(6.4.3), n=36 (9.2)
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
Analiza dokumentów dotyczących oceny formalnej i merytorycznej w naborze do
Poddziałania 6.4.3 pozwala wysoko ocenić zestaw kryteriów merytorycznych, które
przyczyniają się do podniesienia efektywności, czy trafności projektów. Jednym z takich
kryteriów jest premiowanie wyższej efektywności kosztowej w odniesieniu do wskaźnika
Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze. Kryterium wzmacniającym trafność jest
punktowanie trendów demograficznych – wskazujących na stabilizację, bądź wzrost ludności
w gminie (w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów), lub stabilizację, bądź wzrost liczby
uczniów w danej szkole w okresie 3 ostatnich lat szkolnych przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Na trafność wsparcia do potrzeb wpływało także kryterium premiujące
zlokalizowanie projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego,
przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego,
kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. Wartość projektów realizowanych w tych 11
powiatach stanowi prawie połowę (48,7%) wszystkich w regionie.
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Z punktu widzenia deficytów określonych w logice interwencji dla edukacji ogólnej,
wskazujących na problem niskich kompetencji cyfrowych i niedostatecznie doposażonych
szkół, wzmacniające trafność wsparcia jest kryterium Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT
i materiały dydaktyczne. Zakup nowoczesnego sprzętu ICT to dodatkowe 10 punktów, a
materiałów dydaktycznych – 5 pkt. Wśród wskaźników kluczowych dla tego Poddziałania nie
przewidziano wskaźnika mierzącego ten efekt, ale analiza wskaźników specyficznych dla
projektu wskazuje, że kryterium Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały
dydaktyczne zostało spełnione w co najmniej 42 na 78 projektów.
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Jak pokazują analizy wskaźników, wyniki badań ilościowych i wywiady pogłębione, w
Działaniu 9.2 zastosowano szereg skutecznych warunków i kryteriów premiujących, dzięki
którym wsparcie stawało się bardziej kompleksowe, trafne do potrzeb i priorytetów
regionalnych oraz efektywne.
Pierwszym takim warunkiem była diagnoza potrzeb szkoły (uczniów), która, zgodnie z
regulaminami obu konkursów, musiała być indywidualnie przeprowadzona dla każdej szkoły
planowanej do wsparcia w projekcie. Niewątpliwie jest to czynnik wzmacniający trafność
wsparcia, skłaniający beneficjenta do dogłębnej i indywidualnej oceny deficytów i potrzeb.
Dla zmniejszenia ryzyka, że diagnoza mogła być nieadekwatna do rzeczywistych problemów
szkół, lub tworzona „zza biurka” przez podmiot zewnętrzny, wprowadzono wymóg
zatwierdzenia dokumentu przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do
podejmowania decyzji. Jednocześnie zalecono, żeby z diagnozą przed jej zatwierdzeniem
przez organ prowadzący została zapoznana Rada Pedagogiczna i wyraziła o niej pozytywną
opinię.
Potrzeba skierowania wsparcia do szkół o największych potrzebach, przy jednoczesnej
ograniczonej alokacji finansowej, skłoniło IZ do sformułowania w pierwszym naborze
kryterium dopuszczającego, zgodnie z którym projekt jest skierowany wyłącznie do szkół,
które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne. Kryterium to spotkało się jednakże z
negatywnym odbiorem wśród placówek i organów prowadzących, jako dyskryminujące
szkoły z dobrymi wynikami, które również mają potrzeby w zakresie podnoszenia
kompetencji, czy wyposażenia. W związku z tym w kolejnym konkursie, kryterium to
przeformułowano na premiujące (12 pkt.).
W odniesieniu do wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w programie wprowadzono kryterium efektywności kosztowej,
uzależniając wartość projektu od tego wskaźnika. W pierwszej kolejności kryterium to miało
zrównoważyć dystrybucję środków, co było celowe, zważywszy na ograniczoną ilość środków
przy ogromnym popycie. Kryterium miało także doprowadzić do masowości wsparcia w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, co jest niezbędne do uzyskania trwałej zmiany
jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wprowadzenie tego kryterium
ograniczało ryzyko, że wnioskodawcy skupią się w projektach wyłącznie na wsparciu
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instytucjonalnym tj. doposażeniu w środki dydaktyczne przy niewielkim udziale środków
kierowanych na bezpośrednie wsparcie osób, co nie jest pożądane w przypadku EFS. W
związku z tym wnioskodawcy, tj. głównie gminy i szkoły, zostali skłonieni do zaplanowania w
każdym projekcie wsparcia rozwijającego kompetencje kluczowe i objęcia tym wsparciem
możliwie dużej liczby uczniów95. Kryterium przyniosło skutek w postaci wysokiej wartości
wskaźnika na umowach o dofinansowanie – przekraczającej prawie 4,5 krotnie wartość
docelową określoną w Programie (zmienioną w wersji RPO WP 2014-2020 w maju 2020
roku).
Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost wartości wskaźników i efektywność
projektów było wprowadzenie kryterium wymuszającego objęcie projektem w szkołach
określonego odsetka nauczycieli, zatrudnionych w danej szkole (50% lub 75%). Kryterium
miało także doprowadzić do uzyskania trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu
placówek oświatowych poprzez obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
Wprowadzenie go ograniczało ryzyko, że wnioskodawcy skupią się w projektach wyłącznie
na wsparciu instytucjonalnym tj. doposażeniu w środki dydaktyczne przy niewielkim udziale
środków kierowanych na bezpośrednie wsparcie osób.
Sformułowano także kryterium premiujące realizację projektów we współpracy szkół, które
ma zastosowanie w sytuacji, kiedy w projekcie uczestniczą zarówno szkoły, które zakupią w
ramach projektu wyposażenie, jak i szkoły, które go nie kupują, ale których uczniowie i
nauczyciele będą korzystać z wyposażenia innych szkół – dzięki współpracy podjętej przez
szkoły. Analiza wskaźników produktu (liczba szkół wyposażonych) oraz rezultatu (liczba szkół
korzystających ze sprzętu) wskazuje, że efekt tego kryterium jest marginalny. Potwierdzają to
też wyniki badania ilościowego – jedynie 2 na 36 beneficjentów Działania 9.2 wskazało
jednoznacznie, że efekty projektu są/będą wykorzystywane przez inne szkoły/placówki.
Logika interwencji, oparta o kompleksowe wsparcie szkół, a nie organów prowadzących, w
zasadzie wykluczyła silniejsze oddziaływanie tego kryterium. Jego użyteczność byłaby
większa, gdyby diagnozy poprzedzające projekt nie były dokonywane dla pojedynczej szkoły,
lecz dla całego organu prowadzącego. Wniosek ten wzmacnia rekomendację sformułowaną
w dalszej części raportu, aby diagnoza obejmowała kompleksowo wszystkie szkoły i cały
obszar podległy pod organ prowadzący, a nie wybrane szkoły.
IZ, uznając, że szkoły/placówki zlokalizowane na obszarach wiejskich są niedoposażone i
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, wprowadziło kryterium premiujące lokalizację
szkoły, co miało przynieść efekt w postaci niwelowania różnic i dysproporcji pomiędzy
miastem a wsią. Kryterium jednakże miało jedynie pozorny wpływ na różnicowanie wsparcia,
gdyż zostało ujęte bardzo szeroko – premiowane były obszary gmin wiejskich, części wiejskiej
gmin miejsko – wiejskich (leżącej poza miastem) i miast do 25 tys. mieszkańców – czyli de
95

Por: Konsorcjum EVALU oraz ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 20142020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
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facto większość województwa. Spośród 509 szkół, gdzie realizowane są/były projekty z
działania 9.2, 460 szkół (tj. 90,4%) znajduje się na takich obszarach. Jednocześnie kryterium
to w negatywny sposób mogło wpływać na decyzje wnioskodawców o wykluczeniu z
projektu szkół (kryterium premiuje projekty, w których wszystkie szkoły są zlokalizowane na
określonym obszarze), które mają duże potrzeby, ale jednocześnie ich lokalizacja mogła
osłabić projekt na etapie oceny. Kolejnym ryzykiem jest sztuczne wykluczenie z udziału we
wsparciu szkół ponadpodstawowych, które częściej zlokalizowane są w większych
miejscowościach. Rekomenduje się położenie większego nacisku podczas oceny wniosków
na ocenę potrzeb i deficytów wynikających z diagnozy, niż lokalizację projektu.
3.2.4 Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność wsparcia w obszarze
kształcenia ogólnego
Zgodnie z założeniami metodologicznymi, czynniki przyczyniające się do osiągania
założonych celów, a także czynniki to utrudniające, analizowane były na dwóch poziomach:
działań instytucjonalnych, tj. podjętych przez IZ RPO WP 2014-2020 oraz na poziomie
projektu/szkoły, gdzie obserwować można zarówno skutki tych pierwszych, jak i
podejmowanych przez realizatorów projektu. Poziom projektu/szkoły jest w tym wypadku o
tyle istotny, że właśnie w szkołach i poprzez praktykę organów prowadzących, osiągana jest
trwałość rezultatów Programu. Zgodnie z ewaluacją mid-term96, najskuteczniejszą formułą
wsparcia dla realizacji celów Programu były właśnie działania ukierunkowane na rozwój
szkół, po pierwsze w aspekcie wzrostu kompetencji nauczycieli, jak i infrastruktury oraz
wyposażenia samej placówki, tak, aby była ona miejscem stosowania nowoczesnych technik
pracy z uczniem.
Czynniki wpływające na skuteczność wsparcia podzielić można zatem na trzy kategorie:


uwarunkowania zewnętrzne, zarówno o charakterze szans, jak i barier, wpływające
na realizację Programu tak na poziomie IZ/IP RPO WP 2014-2020, jak i na poziomie
projektu/szkoły, niezależne od zaangażowania interesariuszy Programu, np. sytuacja
społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie, krajowa polityka edukacyjna, czy, jak
wskazały doświadczenia ostatniego roku – zagrożenia epidemiologiczne;



czynniki instytucjonalne z obszaru zarządzania Programem, czyli sprawność działania
IZ/IP oraz użyteczność przyjętych procedur zarówno na etapie aplikowania, jak i
realizacji i rozliczania projektu;



praktyka realizatorów projektów: beneficjentów, organów prowadzących (zwykle też
w roli beneficjenta), partnerów projektów, dyrektorów szkół, zaangażowanych w
realizację projektu nauczycieli oraz wszystkich pozostałych interesariuszy.

96

Konsorcjum EVALU oraz ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019
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Analiza wniosków o płatność, wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ/IP i dyrektorami
szkół oraz studia przypadku, pozwoliły na wskazanie następujących uwarunkowań
zewnętrznych będących barierami w realizacji Programu:


Problemy i ryzyka wynikające z reorganizacji systemu edukacji ogólnej (przede
wszystkim likwidacja gimnazjów);



Wzrost cen na rynku budowlanym, zarówno materiałów, jak i pracy (co miało
znaczenie przede wszystkim w projektach dofinansowanych z EFRR), jak również
nieprzewidziane na etapie programowania wzrosty cen wyposażenia i usług;



Epidemia COVID-19.

Reorganizacja ustroju szkolnego była istotna przede wszystkim dla realizacji projektów
rozpoczynających się w roku szkolnym 2017/2018, gdyż były one tworzone przy założeniu, że
gimnazja są stałym elementem systemu edukacji. W części szkół w projektach tego okresu, w
związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych, zmniejszyła się w drugim roku realizacji
projektów liczba uczniów i nauczycieli, co zagroziło, choć w nieznacznym stopniu, realizacji
założonych wartości wskaźników. Z kolei w innych szkołach pojawili się uczniowie klas VIIVIII. Była to grupa generująca nowe potrzeby – tak co do wyposażenia, jak działań miękkich.
W części projektów pojawienie się w szkołach podstawowych klas VII i VIII spowodowało
konieczność przeniesienia części zajęć, oferowanych w ramach projektu, przewidzianych dla
gimnazjum.
Problemem, który należy też w przypadku projektów realizowanych w tym okresie brać pod
uwagę – jest kwestia porównywalności rezultatów projektu. Na etapie diagnoz wskaźnikami
wyjściowymi, określającymi jakość edukacji w szkołach, były wyniki egzaminu szóstoklasisty i
wyniki egzaminu gimnazjalnego. Po zakończeniu projektu rezultaty jego mierzone mogą być
jedynie wynikami egzaminu ósmoklasisty, co nie jest w pełni miarodajne.
Inną kategorią problemów, związaną z wygaszaniem gimnazjów, były utrudnienia w realizacji
programów stypendialnych. Wiązały się po pierwsze ze wzrostem obciążenia nauką w
klasach VII-VIII - co stanowiło trudność w realizacji indywidualnych planów rozwoju
edukacyjnego ucznia, towarzyszących stypendium; ponadto nie wszyscy nauczyciele
gimnazjów, sprawujący opiekę mentoringową nad uczniem trafiali w wyniku reorganizacji do
tych samych szkół podstawowych, co uczeń.
Wzrost cen na rynku budowlanym był przyczyną trudności w pozyskiwaniu wykonawców i w
związku z tym opóźnień w realizacji projektów. Problemy te jednak nie spowodowały
opóźnień i rezygnacji z projektów na szerszą skalę. Trudności na etapie zamówień
publicznych – problem ofert przekraczających budżet – zanotowało 44,4% beneficjentów
Działania 9.2 i 27,3% beneficjentów Działania 6.4.3 biorących udział w badaniu ilościowym.
Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność zmian w projektach kończonych w roku
2020. Stosunkowo niewielkim problemem było przeprogramowanie zajęć wyrównawczych z
uczniami na formę zdalną. Trudniej było zmienić formułę szkoleń dla nauczycieli,
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przewidzianych zwykle w formie warsztatowej, a niekiedy wyjazdowej. Generalnie
stwierdzano w wywiadach niższą wartość dodaną tej części działań, które były realizowane w
formule online. Najbardziej niekorzystną zmianą w projektach dofinansowanych z EFS była
konieczność rezygnacji z zajęć wyjazdowych, które są postrzegane jako mające największą
wartość dodaną z uwagi na cel Programu. Zagrożenia wystąpiły też w przypadku projektów
inwestycyjnych, które musiały ze względów epidemiologicznych być wstrzymywane; wolniej
w trybie online np. pracowało biuro projektu budowy Centrum Popularyzacji Nauki, ale w
tym wypadku nie ma zagrożenia terminu realizacji inwestycji. Warto także zwrócić uwagę, że
beneficjenci, którzy zakończyli projekty wcześniej – czyli większość – w wyniku ich realizacji
osiągnęli nieplanowany efekt poprawy przygotowania objętych projektem szkół do wyzwań
nauki zdalnej.
Wyzwaniem, które można interpretować zarówno jako szansę, jak i barierę, jest zmiana
społeczna, gospodarcza i kulturowa, wynikająca ze wzrostu znaczenia nowoczesnych
technologii komunikacyjnych. Znaczenie tych technologii jest obecnie tak duże, że
jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do nich, czy to w postaci braku dostępu do
odpowiedniej jakości sprzętu i oprogramowania, jak i odpowiednio szybkich łącz
internetowych, każe mówić o zjawisku wykluczenia cyfrowego, które ma nie tylko charakter
technologiczny, ale przekłada się na poziom kapitału kulturowego rodzin i na lokalne
aspiracje edukacyjne. Logika interwencji zakłada, że brak wykorzystania szans wynikających z
postępu technologicznego jest jedną z kluczowych barier w realizacji strategicznego celu
dostosowania systemu edukacji do aktualnych potrzeb. Tam więc, gdzie zjawisko cyfrowego i
technologicznego wykluczenia zachodzi na jakimś terytorium – a ma to miejsce w części
obszarów wiejskich regionu – realizacja celów Programu może być utrudniona, podobnie
korzystanie z jego rezultatów w przyszłości. Województwo podkarpackie, zgodnie z diagnozą
sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie97 zajmuje wysokie, 6. miejsce w Polsce pod
względem gęstości infrastruktury liniowej internetu, zarazem jednak, ze względu na
uksztaltowanie terenu oraz tzw. chropowatość, występują miejscowości bez dostępu do
Internetu mobilnego typu LTE i trudności z korzystaniem z węzłów radiowych. W tym
kontekście można powiedzieć jednak, że epidemia COVID-19, choć w przypadku niektórych
gmin na obszarach wiejskich stanowi poważniejsze wyzwanie niż dla pozostałych. Zarazem
jednak stała się w tego rodzaju gminach i szkołach inspiracją do lepszego wykorzystania tak
posiadanego wyposażenia i oprogramowania – w dużej części pozyskanego dzięki udziałowi
w Programie – jak i poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie komunikacji,
digitalizacji materiałów dydaktycznych itp., w miarę dostępnych możliwości. W tym
kontekście można mówić o relatywnym (bo niewynikającym z poprawy jakości łączy)
zniwelowaniu przez Program różnic między obszarami „rozwiniętymi cyfrowo” i „cyfrowo
wykluczonymi”. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK jako czynnik wpływający na poprawę jakości nauczania wskazywano w
97

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, Podkarpackie Regionalne
Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2019.

- 100 -

przypadku Działania 9.2 zdecydowanie częściej – 63% beneficjentów uczestniczących w
badaniu ilościowym wybrało odpowiedź „bardzo duży wpływ na poprawę jakości
kształcenia”, natomiast 33,3% wskazało odpowiedź „duży wpływ”.
Barierą w realizacji programów stypendialnych, wiążącą się z dużym wzrostem dochodów
rodzin od roku 2016, było zbyt niskie kryterium dochodowe, decydujące o przyznaniu
stypendium. Skutkowało to zdecydowanie niższą liczbą składanych wniosków w stosunku do
wcześniej zakładanej. W związku z tym w roku szkolnym 2020/2021 podniesiono kwotę
dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich
obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub
do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W roku szkolnym 2020/2021
dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do
1910 zł os./m-c. W opinii przedstawiciela IZ nie spowoduje to wzrostu liczby wniosków
stypendialnych, ale pozwoli zatrzymać ich spadek i utrzymać liczbę przyznawanych
stypendiów na dotychczasowym poziomie.
Badanie nie wykazało niezależnych od wpływu interesariuszy czynników sprzyjających
realizacji celów Programu (szans).
Na poziomie instytucjonalnym wystąpił w zasadzie jeden, stosunkowo niewiele ważący
czynnik o charakterze bariery: nadmierna komplikacja i restrykcyjność procedur Programu
zarówno na etapie aplikowania, jak i realizacji projektu. Opinia ta powtarzała się praktycznie
we wszystkich wywiadach pogłębionych z dyrektorami placówek, a także z niektórymi
nauczycielami, będącymi na poziomie szkoły koordynatorami projektów. Potwierdza to
również wynik badania ilościowego – w badaniu tym 66,7% beneficjentów Działania 9.2
(odpowiedzi „zgadzam się” i „raczej się zgadzam” łącznie) stwierdza, że dokumentacja
wymagana w ramach składania wniosków jest zbyt szczegółowa. Zarazem też 41,8%
beneficjentów tego Działania zadeklarowało trudności na etapie gromadzenia dokumentacji
do wniosku. Większość beneficjentów (oraz dyrektorów w wywiadach pogłębionych)
deklaruje równocześnie, że przepływ informacji między beneficjentem a IZ/IP jest
zadowalający, a wszystkie informacje przekazywane są odpowiednio wcześnie, klarownie i
nie ma większych problemów z wyjaśnianiem pojawiających się wątpliwości, co należy
wskazać jako instytucjonalny czynnik sprzyjający realizacji celów Programu i równoważący
wpływ wskazanej wyżej bariery.
Na poziomie projektów/szkół zidentyfikowano następujące czynniki o charakterze
pozytywnym:


doświadczenie szkół w realizacji innych projektów, dofinansowanych ze środków UE,
bądź z innych źródeł – szkoły realizujące projekty w poprzedniej perspektywie,
projekty programów takich, jak Erasmus i Leonardo da Vinci oraz projekty
dofinansowane z innych źródeł, lepiej radzą sobie zarówno na etapie aplikowania, jak
i realizacji projektu;
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dobra współpraca szkoły z jej otoczeniem, przy czym współpraca ta może mieć kilka
aspektów: współpracy z rodzicami, ze społecznością lokalną generalnie (szkoła pełni
rolę lokalnego centrum kultury i komunikacji społecznej), z pracodawcami, a także z
firmami prowadzącymi usługi edukacyjne i centrami doskonalenia nauczycieli;
uczestnictwo szkoły/beneficjenta w różnych formach współpracy sieciowej skutkuje
lepszą orientacją w potrzebach lokalnej społeczności, w rynku usług edukacyjnych i
pozwala gromadzić doświadczenia projektowe;



spójność projektów: zgodność prowadzonych szkoleń dla nauczycieli i uczniów,
odpowiadające celom projektu zakupy wyposażenia; zajęcia wyjazdowe podnoszące
atrakcyjność codziennej pracy z uczniem w ramach projektu, łączenie w ofercie
projektu elementów adresowanych do różnych grup uczniów, np. obok zajęć;



wyjście z nauką poza klasę szkolną – wyjazdy, zajęcia wakacyjne, zajęcia w terenie
oraz inne elementy projektu podnoszące atrakcyjność nauki, zawarte w projekcie;



zaangażowanie kadry nauczycielskiej w realizację projektu, przekonanie o jego
wartości.

Projekty przedstawiane były przez beneficjentów, dyrektorów i nauczycieli na ogół jako
udane, zaspokajające w znaczącym stopniu potrzeby szkól i nieprzysparzające poważnych
trudności. Zgodnie z deklaracjami beneficjentów Działania 9.2 uczestniczących w badaniu
ilościowym, w 75% przypadków projekt w dużym i bardzo dużym stopniu odpowiedział na
potrzeby i deficyty wykazane w diagnozie. Nie wystąpiły zarazem czynniki negatywne o dużej
sile wpływu na projekt. Tych kilka, które można było odnotować na podstawie
przeprowadzonych wywiadów, wystąpiło sporadycznie i nie miało większego znaczenia dla
osiągnięcia rezultatów projektu. Dwa typy czynników można jednak wskazać – pośród
deklarowanych utrudnień – jako te, które mogą, a nawet powinny być w przyszłości objęte
interwencją, która ma szansę wpłynąć na skuteczność realizowanych projektów.
Pierwsza kategoria tych czynników wiąże się z udziałem rodziców w projektach i wsparciem,
jakiego projektodawcy mogą oczekiwać z ich strony. Ze studiów przypadku i wywiadów z
dyrektorami wynika, że szczególnie w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich kapitał
kulturowy i aspiracje edukacyjne rodzin są relatywnie niskie; jako deficyt wskazać tu można
również niskie kompetencje cyfrowe. Świadomość potrzeby organizacji zajęć dodatkowych, a
także umiejętność wsparcia ucznia w nauce domowej w wielu wypadkach jest
niewystarczająca, co wykazała szczególnie epidemia COVID-19. W trakcie epidemii
zarysowały się duże różnice pomiędzy uczniami i uczennicami posiadającymi budowane
przez rodziców dobre warunki do nauki zdalnej a takimi, w których rodzice nie mają bądź
możliwości, bądź umiejętności, bądź, co najważniejsze, dobrej woli, by domowe środowisko
nauki budować. Wsparcie uzyskane w ramach projektów pozwoliło zmniejszyć oddziaływanie
tego czynnika, ale wyłącznie przez to, że przyniosło rozwiązanie trudności szkół z
wyposażeniem TIK oraz podniosło w tym zakresie kompetencje uczniów i nauczycieli. Nie
objęło natomiast rodziców – i w tym kontekście właśnie pedagogika rodziców (budowa
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domowego środowiska pracy ucznia, rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców,
współpraca ze szkołą itp.) – wydaje się być jednym z tych obszarów wsparcia, które
powinny być uwzględnione w przyszłej perspektywie finansowej jako obszar, w którym
występują niemal zupełnie niezaspokojone potrzeby.
W „Raporcie o stanie edukacji 2010” wskazuje się na kapitał społeczno-kulturowy i status
materialny rodziny jako czynniki determinujące rozwój dzieci. Czynnikiem, który ma
zasadniczy wpływ na dalsze losy edukacyjne uczniów jest również wykształcenie rodziców.
Większość dzieci (87%) z rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców ma wykształcenie
wyższe magisterskie lub doktorat, uczy się w liceach ogólnokształcących, a dzieci rodziców ze
średnim i zasadniczym zawodowym wykształceniem najczęściej kontynuowały naukę w
technikach i liceach profilowanych. Dzieci rodziców z podstawowym wykształceniem
najczęściej kontynuują naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Wykształcenie rodziców ma
także znaczenie w dalszej edukacji po szkole ponadgimnazjalnej – absolwenci, których
rodzice legitymują się wyższym wykształceniem, w 89% przypadków kontynuują naukę na
studiach. Z uwagi na ten czynnik, konieczne jest uwzględnienie w działaniach projektowych
przyszłej perspektywy finansowej przedsięwzięć zmierzających do wyrównywania skutków
różnic w kapitale kulturowym rodzin (np. angażujących rodziców w doradztwo zawodowe;
warsztatów budujących świadomość wychowawczą rodzica itp.)98. Na rolę rodziców zwracają
również uwagę autorzy podsumowania badań PISA 201899 gdzie różnice w możliwościach
uczniów związanych z pochodzeniem społecznym, czy dostępnością lub jakością oferty
edukacyjnej wskazywane są jako jedna z głównych przyczyn nierówności edukacyjnych.
Lepiej wykształceni rodzice mogą przekazywać niektóre umiejętności swoim dzieciom już we
wczesnym dzieciństwie – często przywoływanym przykładem jest rozwój językowy i liczba
wykorzystywanych słów. Mają oni więcej możliwości inwestowania w edukację swoich
dzieci, częściej pomagają im w odrabianiu prac domowych i częściej angażują się we
współpracę z nauczycielami.
Rekomendacja: W projektach przyszłej perspektywy finansowej część wsparcia powinna
zostać skierowana na działania w projektach, mające na celu włączanie rodziców w
działalność szkoły oraz na pedagogikę rodziców, służącą stwarzaniu dziecku optymalnego,
domowego środowiska nauki, jego motywowaniu do pracy, a także pobudzaniu aspiracji
edukacyjnych ucznia. Działania tego typu to np. szkolenia kierowane do rodziców,
indywidualne doradztwo i mentoring rodziców, sieciowanie rodziców wokół projektu itp.
Wskazane jest, aby działania skierowane do rodziców, szczególnie indywidualne, było
bezpośrednio powiązane z potrzebami i deficytami, jakie diagnozuje się w odniesieniu do
danego ucznia, lub grupy uczniów. Pozwoli to zwiększyć kompleksowość i trafność wsparcia i
jednocześnie uniknąć sytuacji, kiedy udział rodziców w projekcie będzie miał charakter
pozorny, np. poprzez udział w piknikach rodzinnych lub przedstawieniach. Jednocześnie nie
98

M. Federowicz, A. Wojciuk i in., Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
E. B. Ostrowska, M. Sitek (red.), Czytanie, rozumienie, rozumowanie – wyniki badania PISA 2018, IBE,
Warszawa 2020.
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należy wprowadzać zamkniętej listy form kwalifikujących się do dofinansowania i dopuścić,
że istnieje tutaj pole dla różnego typu rozwiązań innowacyjnych, a także działań masowych,
integracyjnych i rozrywkowych, jak wspomniane wyżej pikniki rodzinne.
Projekty zawierające działania kierowane do rodziców powinny być wysoko punktowane,
gdyż są one obarczone dużym ryzykiem niezrealizowania i beneficjenci będą zapewne
niechętnie się ich podejmować.
Barierą, mająca wpływ zarówno na trwałość efektów obecnie realizowanych projektów, jak i
trwałość projektów realizowanych w przyszłości, są trudności budżetowe beneficjentów w
zakresie finansowania kontynuacji działań na rzecz poprawy jakości edukacji. Organy
prowadzące (gminy i powiaty) są w stanie finansować jedynie podstawowe statutowe
zadania szkół, natomiast wszelkie działania uatrakcyjniające naukę, czy też zakupy
wyposażenia dydaktycznego i TIK, finansowane mogą być jedynie ze środków zewnętrznych.
Czynnik ten występuje w największym stopniu w gminach i powiatach o niskich dochodach
budżetowych, które finansują podległe im placówki w największej mierze z subwencji
oświatowej – i nazwać można go uzależnieniem od finansowania zewnętrznego. Jak wynika
z wyników badań ilościowych beneficjentów i nauczycieli, wywiadów pogłębionych z
dyrektorami szkół i studiów przypadku, największy wpływ na poprawę jakości nauczania
mają formy działań polegające na pracy w małych grupach, zajęcia prowadzone metodą
eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, zajęcia z udziałem gości z zewnątrz. Są to rodzaje działań,
które, z uwagi na koszty, nie mogą być często realizowane w ramach zajęć lekcyjnych. Co
prawda organy prowadzące finansują w ramach swoich możliwości np. zajęcia dodatkowe,
jednorazowe wydarzenia w szkołach, wyjazdy lub podstawowe doposażenie, niemniej
środków tych jest zawsze za mało i nie ma możliwości finansowania w ten sposób projektów
długofalowych, kompleksowych i innowacyjnych. Skala takich działań, bez dofinansowania z
innych źródeł, byłaby o wiele mniejsza i ograniczałaby się do standardowych form – kółek
zainteresowań i zajęć wyrównawczych prowadzonych w szkole. Co więcej, jak podkreślali
przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe, po reorganizacji ustroju
szkolnego – w prowadzonych przez nich szkołach pojawiły się klasy VII i VIII, co powoduje
dodatkowe obciążenia finansowe (konieczność dostosowania szkoły, wyposażenia do nowej
sytuacji), zatem można przewidywać, że w przyszłości skala zajęć pozaszkolnych może być
jeszcze mniejsza, czemu będzie sprzyjać wysoce prawdopodobne pogorszenie się sytuacji
finansowej samorządów w najbliższych latach. Wszystkie szkoły i organy prowadzące objęte
badaniem, poszukują źródeł finansowania, by kontynuować zajęcia realizowane w ramach
projektu – jednak ich trwałość zależy w od umiejętności pozyskiwania środków
zewnętrznych. Zjawiskiem wiążącym się z taką strukturą finansowania zadań oświatowych
jest często frustracja beneficjentów i szkół aplikujących nieskutecznie.
Rekomendacja: W ocenie projektów przyszłej perspektywy należy zwracać uwagę i
uwzględniać w kryteriach oceny to, na ile projekt tworzy produkty trwale podnoszące
jakość kształcenia ogólnego, a niewymagające dodatkowego, zewnętrznego finansowania.
W kryteriach oceny projektów przyszłej perspektywy promowane powinny być formy
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wsparcia, takie jak: współpraca między nauczycielami, sieciowanie, tworzenie trwałych
produktów, takich jak materiały dydaktyczne, schematy lekcji itp., możliwych do
wykorzystania nie tylko przez szkoły uczestniczące w projektach.
Podsumowując, zarówno na poziomie zarządzania Programem, jak i na poziomie
szkół/projektów, stwierdzono silny potencjał zarówno instytucjonalny, jak kompetencji,
sprzyjający skutecznej i sprawnej realizacji projektów, przy niewielkiej skali czynników
negatywnych. Uwarunkowania zewnętrzne – łącznie z negatywnym wpływem epidemii
COVID-19 na warunki nauczania i realizację części projektów – nie przyczyniły się do
powstania zagrożeń dla realizacji celów Programu.

3.3 Ocena użyteczności wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
3.3.1 Ocena wpływu wsparcia na poprawę jakości kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 3: Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu projekty wpłynęły na poprawę
jakości kształcenia ogólnego?
Pytanie badawcze nr 5: Czy wsparcie udzielone w ramach RPO WP 2014-2020 przyczyniło
się do podniesienia jakości procesu kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie
korzystały z dofinansowania?
Pomiar jakości edukacji ogólnej w okresie poprzedzającym wdrażanie oraz w trakcie
wdrażania Działań 9.2 oraz 6.4.3 był o tyle utrudniony, że sytuację wyjściową diagnozowano
na podstawie wyników wygaszonych po 2019 r. egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu
szóstoklasisty, a oceny rezultatów dokonywać trzeba na podstawie wyników egzaminu
ósmoklasisty, który pierwszy raz został przeprowadzony w roku 2019, a jego wskazania nie
mogą być traktowane jako miarodajne ani wobec wyników w gimnazjach, ani wobec
wyników sprawdzianu szóstoklasisty.
Jak możemy zaobserwować na zamieszczonym niżej wykresie, wyniki gimnazjalnego
egzaminu z języka polskiego nieznacznie się pogorszyły, nieco silniejszy spadek obserwujemy
w przypadku egzaminu z matematyki, natomiast wyniki z języka angielskiego ulegają
nieznacznej, ale systematycznej poprawie. Należy zwrócić uwagę, że egzaminy w latach 2018
i 2019 były przeprowadzane w warunkach zmiany ustroju szkolnego, co też mogło mieć
wpływ na ich zaobserwowane nieznaczne pogorszenie.
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Wykres 18 Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2016-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE
Generalnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego wskazywały, że
szkoły podstawowe i gimnazja zapewniały w momencie ogłaszania pierwszych konkursów
Działania 9.2 i 6.4.3 poziom jakości edukacji nieznacznie przekraczający średnią krajową.
Uczniowie podstawówek z województwa podkarpackiego uzyskali w 2016 r. średnią 64% (z
języka polskiego i matematyki) i był to wynik lepszy od średniej ogólnopolskiej, która
wyniosła 63%. I był to zarazem trzeci wynik w kraju i pierwszy wśród województw Polski
Wschodniej. Z kolei średni wynik egzaminu w szkołach gimnazjalnych z języka polskiego w
województwie był wyższy niż w kraju o 2 p.p., a z matematyki również o 2 p.p. Również z
języka angielskiego w stopniu podstawowym uczniowie województwa podkarpackiego
osiągali wyniki przewyższające średnią krajową.
Zdecydowanie gorzej przedstawia się natomiast sytuacja mierzona wynikami egzaminów
jakości edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyniki egzaminów maturalnych z języka
polskiego, matematyki i języka anielskiego od czterech lat utrzymują się na poziomie średnio
o 5 p.p. niższym niż średnia krajowa.
Wykres 19 Procentowe wyniki egzaminu maturalnego w latach 2016-2020
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Jak wynika z badań, województwo podkarpackie jest zróżnicowane wewnętrznie pod
względem jakości kształcenia ogólnego. Wyniki przekraczające średnią krajową w szkołach
podstawowych i do niedawna w gimnazjach osiągane są przede wszystkim w szkołach
zlokalizowanych wokół ośrodków miejskich (gminy podrzeszowskie, okolice Krosna,
Tarnobrzegu) oraz w pasie od Bieszczad (Ustrzyki Dolne) aż do gminy Grębów. Widoczny jest
podział terytorialny jakości kształcenia ogólnego. Nieco słabsze wyniki uzyskują uczniowie
obu szczebli edukacji we wschodniej części województwa. To zróżnicowanie każe zwrócić
uwagę na to, że obok gmin i szkół, w których oferta edukacyjna jest wysokiej jakości,
występują w regionie głębokie, wpływające na jakość ogólną deficyty. Niepokojące jest
również to, że konkurencyjne w skali kraju są tylko szkoły podstawowe (wcześniej również
gimnazja), natomiast na poziomie ponadpodstawowym obserwujemy znaczny spadek jakości
kształcenia. Taki stan rzeczy wynika z kilku determinant100:


Największego w kraju odsetka uczących się w szkołach wiejskich (bardzo małych;
województwo podkarpackie ma najniższy regionalny współczynnik liczby uczniów
przypadający na jedną szkołę na poziomie podstawowym – 91);



Dużej dysproporcji wskaźnika skolaryzacji między największymi ośrodkami miejskimi
a resztą regionu;



Znacznego udziału techników i uczniów techników w ogólnej liczbie szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w regionie i uczniów uczących się na
poziomie ponadpodstawowym/ponadgimnazjalnym – co z uwagi na zwykle słabsze
wyniki egzaminów maturalnych w szkołach kształcenia zawodowego w porównaniu
do liceów ogólnokształcących wpływa na wynik generalny;



Bardzo dużego odsetka rodziców z wykształceniem podstawowym, zawodowym i
średnim, co przekłada się na niski poziom kapitału kulturowego rodzin i niski poziom
aspiracji edukacyjnych;



Wysokiego poziomu ubóstwa i wskaźników wykluczenia społecznego, szczególnie na
terenach popegeerowskich, generalnie na obszarach wiejskich i w gminach
bieszczadzkich.

Wsparcie oferowane w ramach RPO WP 2014-2020 miało umożliwić podnoszenie
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów. Sygnały poprawy powinny
być zatem obserwowane w placówkach, w których prowadzona jest interwencja, przy czym
poprawa ocen egzaminacyjnych będzie tu tylko jednym, bynajmniej nie najbardziej
oczywistym – z przyczyn wspomnianych wyżej trudności, pomiarem. Osiągnięta zmiana może
100

Na podstawie: M. Stanny, A. Rosner, Ł. Komorowski, Obszary wiejskie w województwie podkarpackim na
podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW). Etap III, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Rzeszów-Warszawa 2018; Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej woj.
podkarpackiego, Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2019; Przegląd regionalny,
województwo podkarpackie 2018, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, WarszawaRzeszów 2019.
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mieć często charakter jakościowy, a nie ilościowy. Zgodnie z wynikami studiów przypadku,
efekt w postaci poprawy wyników egzaminacyjnych oraz ocen uczniów zwykle – w przypadku
projektów już zakończonych – występuje, ale jako efekty bardziej istotne z perspektywy
nauczyciela, czy dyrektora placówki wymieniane były takie jak: szkoła postrzegana przez
uczniów jako bardziej przyjazna, bardziej atrakcyjna oferta edukacyjna, większy komfort
pracy nauczyciela, poprawa lub stworzenie relacji szkoły z otoczeniem zewnętrznym, np.
pracodawcami
Na pytanie, czy osiągnięto poprawę jakości kształcenia w placówkach objętych projektem z
Działania 9.2 – 77% beneficjentów potwierdziło to jednoznacznie (odpowiedź „tak” 44% i
33% odpowiedzi „raczej tak”101). W przypadku Poddziałania 6.4.3 odpowiedzi „tak” udzieliło
59,1% beneficjentów, a „raczej tak” 36,4%, zatem można ocenić, że wpływ inwestycji
infrastrukturalnych na jakość edukacji ogólnej jest dla beneficjentów najbardziej
oczywisty.
Analizując odpowiedzi nauczycieli na pytanie o użyteczność różnych form wsparcia dla
jakości ich pracy, wypada stwierdzić, że brak jest wskazań co do form, które nauczyciele
uznawali by za nieużyteczne lub nawet średnio użyteczne. Jednoznacznie najwyższą ocenę
zyskały studia i kształcenie podyplomowe (przez 63,3%102 respondentów ocenione jako
bardzo przydatne), co jest o tyle zrozumiałe, że jest to forma zapewniająca nauczycielowi
nowe kwalifikacje, czyli awans zawodowy oraz przede wszystkim możliwość wyższych
zarobków; należy przy tym zwrócić jednak uwagę na fakt, że stosunkowo niewielu
nauczycieli z tej formy skorzystało. Następne pod względem użyteczności formy to:


Kursy/ szkolenia/ działania doskonalące w zakresie pracy z uczniem/dzieckiem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 33,2% wskazań najwyższej
użyteczności,



Kursy/ szkolenia/ działania doskonalące w zakresie TIK (kompetencji cyfrowych) –
33%,



Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami – 31,8% wskazań najwyższej
użyteczności,



Kursy/ szkolenia/ działania doskonalące w zakresie nauczania metodą eksperymentu
– 30,9%.

Wyniki badania wśród nauczycieli uczestniczących we wsparciu, w przypadku
kursów/szkoleń doskonalących w zakresie pracy z uczniem/dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, najczęstsze były szkolenia jednodniowe (na taką
długość szkoleń wskazało 55% spośród 137 nauczycieli, którzy odpowiedzieli na pytanie o
czas trwania kursu). Wszystkie szkolenia, niezależnie od ich długości, zostały ocenione
101
102

19% uznało, że jest jeszcze za wcześnie, by ocenić efekt.
[n=19].
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wysoko (większość ocen zawierała się pomiędzy 5 a 6 na 6-punktowej skali ocen). Najwyżej
oceniane były jednak szkolenia trwające od 4 do 6 dni oraz 31 do 60 dni, przy czym należy
zaznaczyć, że rozbieżności między średnimi ocenami wszystkich form nie przekroczyły 1
punku.
Szkolenia z zakresu TIK najczęściej trwały od 4 do 6 dni (80 deklaracji na ogólną liczbę 294) i
ta długość trwania obok przedziału 7-14 dni uzyskała ocenę najwyższą. W tym wypadku
również nie wystąpiły znaczne różnice ocen, a szkolenia były oceniane wysoko (powyżej lub
nieznacznie poniżej 5).
Kursy/ szkolenia w zakresie nauczania metodą eksperymentu najczęściej trwały 1 dzień (35
deklaracji na 130), 2 dni (28 deklaracji), 3 dni (22 deklaracji) i od 4 do 6 dni (24 deklaracje),
przy czym kursy jednodniowe zostały ocenione nieco niżej (4,76 w 6-stopniowej skali),
podobnie kursy 4-6 dniowe (4,74). Najwyższą ocenę uzyskały kursy 3-dniowe (5,27).
Znaczna liczba nauczycieli (117 z ogólnej liczby 574 objętych badaniem ilościowym) wskazała,
że brała udział we wsparciu w takich formach, jak superwizja, mentoring, e-mentoring,
wsparcie merytoryczne, doradztwo lub konsultacje indywidualne. Średnia ocena tej formy w
6-punktowej skali wyniosła 4,91, co nie odbiega znacząco od średnich ocen klasycznych
szkoleń (4,79 – ocena średnia szkoleń poświęconych nauczaniu metodą eksperymentu była
oceną najniższą; najwyżej – 4,98 nauczyciele ocenili szkolenia poświęcone pracy z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych). Należy jednak przyjąć, że w większości
były to formy dodatkowe, towarzyszące podstawowej, jakim było stacjonarne lub cykliczne
szkolenie grupowe. 52% z odpowiadających na ankietę nie było w stanie określić, ile trwało
wsparcie w tej formie, a 24% wskazało, że trwało 1 dzień. Wskazują na to również wywiady z
nauczycielami, prowadzone w ramach studiów przypadku, gdzie większość respondentów
wskazywała jako dominujące szkolenia cykliczne (np. w cyklu kilka godzin w tygodniu), a
niekiedy stacjonarne. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że nauczyciele nie akceptują
doskonalenia indywidualnego; w projektach jednak nie mogli w szerszym zakresie skorzystać
tej formy wsparcia.
Kursy i szkolenia, jako formy grupowe, bardziej użyteczne są w nauczaniu umiejętności
typowych, wymaganych w danym obszarze, a także pomagają rozwiązywać typowe
problemy. Doskonalenie indywidualne odnosi się natomiast do problemów specyficznych, na
jakie natrafia konkretny nauczyciel w konkretnej szkole, pozwala zatem lepiej wykorzystać
nabyte umiejętności. Umożliwia też pogłębienie i utrwalenie rezultatów doskonalenia
grupowego. W tym kontekście powinno być uznane za działanie, które wspiera trwałość
projektu.
Szkolenia grupowe, w których brali nauczyciele, wiązały się z pozyskiwanym przez szkoły
wyposażeniem TIK i wyposażeniem dydaktycznym, służącym do nauki metodą
eksperymentu. Forma grupowa w tym przypadku była najbardziej użyteczna. Wysokie oceny
działań podnoszących kompetencje nauczycieli, niezależnie od ich formuły i długości trwania,
wskazuje na to, że potrzeby wśród nauczycieli są zróżnicowane i sprawdzają się zarówno

- 109 -

krótkie, jak i dłuższe szkolenia. W dłuższym okresie jednak – czyli w przyszłej perspektywie –
należy oczekiwać ujawniania się problemów specyficznych, związanych z nabytymi
umiejętnościami, co będzie wymagało zwiększenia udziału form indywidualnych w
doskonaleniu nauczycieli.
Konkludując, interwencja w postaci wsparcia nauczycieli w największym stopniu w oparciu o
kursy i szkolenia okazała się zarówno skuteczna, jak i odpowiadająca ich potrzebom oraz
oczekiwaniom, a także problemom, jakie występują w obecnej perspektywie finansowej.
Stosunkowo niewielki udział w doskonaleniu nauczycieli takich form, jak superwizja,
mentoring, e-mentoring, wsparcie merytoryczne, doradztwo lub konsultacje indywidualne
wynikał po części z trudności organizacyjnych, związanych z prowadzeniem takich form, jak i
z nawyków nauczycieli. Rozszerzenie udziału tego rodzaju form w doskonaleniu nauczycieli
wymagałoby wprowadzenia kryteriów promujących ich stosowanie jako uzupełniających
najbardziej popularne szkolenia kilkudniowe.
Rekomendacja: Należy wprowadzić kryteria promujące uzupełnianie doskonalenia
nauczycieli o takie formy szkoleń, jak superwizja, mentoring, e-mentoring, wsparcie
merytoryczne, doradztwo lub konsultacje indywidualne.
W ramach ewaluacji przeprowadzono analizy kontrfaktyczne, pozwalające ustalić, czy
udział szkoły w projektach RPO WP 2014-2020 powodował zmianę jej średniego wyniku w
egzaminach zewnętrznych. Posługując się nimi uzyskano oszacowania punktowe, czyli
konkretne liczby punktów egzaminacyjnych, o jakie zmienił się średni wynik szkoły na skutek
udziału w Programie, oraz oszacowania przedziałowe, czyli zakresy wartości, w których, na
poziomie ufności 95%, mieści się prawdziwy efekt netto. Rezultaty analiz prowadzą do
wniosku, że udział w projektach RPO WP 2014-2020 nie miał istotnego wpływu na średni
wynik egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020. Świadczą o tym oszacowania punktowe
bliskie zera oraz to, że zero zawiera się w przedziale ufności.
Tabela 3 Oszacowanie efektu netto – wpływ udziału w projekcie na średni wynik szkoły103
Egzamin

Przedmiot

Oszacowanie
punktowe

Egzamin gimnazjalny 2018

Język polski

-1,0

< -2,6; +0,7 >

Historia i WOS

-0,9

< -2,2; +0,4 >

Matematyka

-2,2

< -4,0; -0,5 >

P. przyrodnicze

-2,2

< -3,7; -0,8 >

103

Oszacowanie
przedziałowe

Efekt netto wyrażony na skali wyników egzaminacyjnych, czyli w punktach procentowych. Wzięto pod
uwagę egzamin na poziomie podstawowym z tego języka obcego, w którym uczestniczyła największa liczba
uczniów z danej szkoły (przeważnie z angielskiego, w pojedynczych przypadkach z niemieckiego).
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Egzamin

Przedmiot

Oszacowanie
punktowe

Język obcy
Egzamin gimnazjalny 2019

Oszacowanie
przedziałowe

_+0,2

< -2,5; +2,9 >

Język polski

-1,0

< -2,6; +0,6 >

Historia i WOS

-0,8

< -2,1; +0,5 >

Matematyka

-2,2

< -4,3; -0,2 >

P. przyrodnicze

-2,1

< -3,5; -0,7 >

Język obcy

+0,2

< -2,4; +2,9 >

+0,0

< -1,0; +1,1 >

Matematyka

-0,7

< -2,0; +0,6 >

Język obcy

-1,0

< -2,3; +0,3 >

-0,1

< -1,1; +0,9 >

Matematyka

-0,5

< -1,7; +0,8 >

Język obcy

-0,3

< -1,7; +1,1 >

Egzamin ósmoklasisty 2019 Język polski

Egzamin ósmoklasisty 2020 Język polski

Źródło: własne analizy wyników egzaminacyjnych publicznie udostępnionych przez OKE w
Krakowie, przekazanej przez IZ RPO listy szkół objętych projektami oraz danych z RSPO i BDL
GUS.
Analiza zmian w wynikach egzaminów ósmoklasisty w grupie szkół objętych wsparciem i
wszystkich pozostałych SP w regionie pokazuje, że różnice między nimi były nieznaczne. W
2016 roku, czyli przed realizacją projektu, w obu grupach osiągnięto podobny średni wynik
na egzaminie z języka polskiego (71,32 w szkołach objętych wsparciem oraz 71,49 w
pozostałych) oraz z matematyki (odpowiednio 53,57 oraz 54,98). W obu grupach szkół
odnotowano spadek zdawalności – w grupie szkół-beneficjentów spadek był nieco niższy - o
10,33 p.p. z języka polskiego oraz 7,67 z matematyki, podczas gdy w pozostałych szkołach
było to 10,87 oraz 7,82. Wyniki z egzaminu z języka polskiego spadły w 89,5% szkół objętych
wsparciem (wzrosły w 9,2%). W pozostałych szkołach spadek dotyczył 87,9% szkół (wzrost w
11,2%). Spadek wyników egzaminu z matematyki nastąpił w 75,1% szkół-beneficjentów,
(wzrost w 23,2%), podczas gdy w pozostałych było to 72,9% (wzrost w 23,5%).
W przypadku egzaminu gimnazjalnego, wyniki analiz kontrfaktycznych wskazują na dodatnie
oszacowania dla języka obcego, a dla pozostałych przedmiotów ujemne, przy czym o ile
wpływ na średni wynik z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie był
nieistotny statystycznie, o tyle dla matematyki i przedmiotów przyrodniczych wartość
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bezwzględna oszacowania punktowego przekraczała 2 p.p. (na skali wyników egzaminu) i
okazała się istotna. Sugeruje to, że z udziałem gimnazjum w projektach RPO WP 2014-2020
wiązało się obniżenie średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego z matematyki i
przedmiotów przyrodniczych o około 2 p.p.
Porównanie zmian w wynikach egzaminu gimnazjalnego w grupie szkół objętych wsparciem i
wszystkich pozostałych gimnazjach w regionie, wykraczające poza analizy kontrfaktyczne wskazuje na niekorzystne tendencje w szkołach-beneficjentach. W 2016 roku, czyli przed
realizacją projektów, w szkołach tych zdawalność z języka polskiego wyniosła 68,83 (w
pozostałych gimnazjach było to 69,37), a z matematyki i nauk przyrodniczych 45,80 (w
pozostałych – 42,44). Zdawalność spadła w obu grupach, ale w szkołach objętych wsparciem
spadek ten był większy – z języka polskiego o 6,03 p.p. (w pozostałych gimnazjach 5,15), a z
matematyki o 7,6 p.p. (w pozostałych o 6,7 p.p.). Należy też wskazać, że spadek zdawalności
z egzaminu z języka polskiego odnotowano w 85,5% gimnazjach objętych wsparciem
(poprawa miała miejsce w 11,3% szkół), podczas gdy w grupie pozostałych szkół było to
75,6% (poprawa nastąpiła w 19,7% szkół). Różnica w odniesieniu do egzaminu z matematyki
była nieco mniejsza – w grupie szkół-beneficjentów wyniki spadły w 79,0% szkół (poprawiły
się w 16,1%), a w pozostałych gimnazjach w regionie spadek dotyczył 77,6% (wzrost
odnotowano w 18,6% szkół). Należy też wskazać na zmienną różnicującą obie grupy – w
gimnazjach objętych wsparciem uczyło się średnio mniej uczniów, niż w pozostałych
szkołach. Średnia liczba zdających egzamin gimnazjalny w 2016 roku wyniosła w szkołachbeneficjentach 33,59 (pozostałe szkoły 39,74), a w 2019 roku było to 29,53 (pozostałe
gimnazja – 35,88).
Brak istotnego statystycznie wpływu udziału w projektach na średni wynik egzaminu
ósmoklasisty może być wynikiem tego, że projekty Działania 9.2 realizowane w latach 20172018 interweniować miały w warunkach innego ustroju szkolnego i wymagały
przekonstruowania w celu uwzględnienia potrzeb uczniów VII i VIII klasy, którzy pierwotnie
mieli kontynuować naukę w gimnazjum. To, że obecnie jako potwierdzenie skuteczności
Programu możemy wykazać przede wszystkim efekty dające się opisać jakościowo lub
ilościowo, ale na podstawie deklaracji respondentów - może być następstwem zakłóceń
wynikających z rozruchu nowego systemu. Prawdopodobnym negatywnym efektem
występujących w trakcie przekształcania ustroju szkolnego trudności w realizacji podstaw
programowych było pogorszenie się wyników egzaminów tak z j. polskiego, jak
matematyki w większości szkół, we wszystkich szkołach – korzystających i
niekorzystających ze wsparcia Programu. Można to potraktować jako naturalny koszt
wprowadzanej zmiany, której oczekiwane skutki nie wystąpiły natychmiast – tym niemniej
w następnych latach konieczne jest obserwowanie, czy tendencja ta utrzymuje się, czy też
odwraca.
Bardziej niepokojący jest natomiast ujemny efekt netto Programu, wykazany w analizach
kontrfaktycznych, potwierdzony dodatkowo analizą generalną. O ile ogólne pogorszenie się
wyników w gimnazjach można uznać, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, za
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efekt zmiany ustroju szkolnego, to jednak różnica tu obserwowana jest wyraźnie większa.
Jedną z prawdopodobnych przyczyn tego stanu rzeczy wskazano wyżej: gimnazja
korzystające ze wsparcia były szkołami o mniejszej liczbie uczniów, co oznacza większą
wagę przypadkowych wahań wynikających ze zróżnicowania potencjału poszczególnych
roczników. Należy też zwrócić uwagę, że ze wsparcia korzystały gimnazja o niższej jakości
oferty edukacyjnej i wyższych deficytach tak w zakresie wyposażenia, jak i kompetencji
nauczycieli. Część tych trudności wynika z problemów budżetowych organów prowadzących,
ale jest także funkcją lokalnej polityki: niektóre samorządy lepiej, a inne gorzej zarządzały
edukacją ogólną w ramach dostępnych możliwości, co przekładało się zarówno na sytuację
poprzedzającą wdrażanie projektów, jak i na zdolność do wykorzystania wsparcia. Nie można
wykluczyć, że gimnazja wcześniej osiągające gorsze rezultaty edukacyjne były też gorzej
zarządzane i okazały się mniej odporne na komplikacje organizacyjne, związane z
wygaszaniem gimnazjów, co przeważyło nad hipotetycznymi efektami udziału w
projektach RPO WP 2014-2020.
W projektach z obszaru edukacji ogólnej dominuje pięć kategorii działań, zwykle
występujących komplementarnie w ramach jednego projektu:


zajęcia dodatkowe (różne formy) dla uczniów,



wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli,



wyposażenie i doposażenie szkół w sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę z zakresu
TIK,



doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne,



wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spośród tych pięciu kategorii, w ocenie beneficjentów, największy wpływ na jakość
kształcenia miały mieć zakupy wyposażenia i narzędzi TIK – 63% zadeklarowało bardzo duży
wpływ na jakość kształcenia tego działania, a 33,3% – duży wpływ. W przypadku
wyposażenia pracowni przyrodniczych w narzędzia do nauki metodą eksperymentu, rozkład
odpowiedzi był podobny - odpowiednio 56% i 36%. Za relatywnie mniej ważne uznawano
doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale ogólnie rzecz biorąc
kategoria „wyposażenie/doposażenie” uważana była za kluczową dla poprawy jakości
edukacji ogólnej formę wsparcia, co potwierdziły również wyniki studiów przypadku i
wywiady pogłębione z dyrektorami placówek edukacyjnych.
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Wykres 20 Odsetek deklaracji beneficjentów Działania 9.2 nt. wpływu działań w projektach
na jakość edukacji w placówkach objętych projektem
Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w
pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych

25
25

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi

45,5
18,2

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami

63,6
27,3

33,3

Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK

63

52

Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów

32

40,7

Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli

48,1

Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych

36
56

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności uczniów w
zakresie nauki metoda eksperymentu

50
33,3

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji nauczycieli w
zakresie nauki metodą eksperymentu

50
37,5

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych

51,9
25,9

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i um.
uniwersalnych
Duży wpływ

56
36

Bardzo duży wpływ

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI, n=36
Następne pod względem skuteczności w zakresie osiągania celów Programu i użyteczności
dla optymalnego funkcjonowania placówek edukacyjnych było wsparcie podnoszące
kompetencje nauczycieli we wszystkich czterech obszarach: kształtowania kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych, dydaktyki z zastosowaniem TIK, pracy metodą
eksperymentu i wreszcie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za
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stosunkowo mniej ważne uznawano wsparcie kierowane bezpośrednio do uczniów, co było
uzasadniane tym, że takie wsparcie ma ograniczoną trwałość.
O ile beneficjenci i dyrektorzy szkół podkreślali największą wagę wsparcia opartego na
wyposażeniu i doposażeniu placówki oraz realizowane w placówce inwestycje
infrastrukturalne (Działanie 6.4.3), o tyle w przypadku ocen dokonywanych z perspektywy
przedstawicieli IZ/IP oraz Kuratorium, kluczowa dla jakości edukacji ogólnej, w tym również
jakości mierzonej wynikami uczniów na egzaminach niewątpliwie wpływ mają nauczyciele.
Stąd konieczne jest wspieranie ich w rozwoju własnych kompetencji w szczególności w
zakresie nowych metod pracy, które będą atrakcyjne dla uczniów, i poprzez które
nauczyciele efektywnie wesprą proces uczenia się uczniów. Konieczne jest zatem określenie,
które działania podjęte w ramach interwencji kierowanej do nauczycieli, i w jaki sposób
przyczyniają się do wzrostu ich kompetencji i tym samym wpływają na jakość kształcenia w
danej placówce. Należy wspomnieć, że jednym z warunków trwałego podniesienia jakości
kształcenia w danej placówce, co multiplikowane w innych szkołach przełoży się na jakość
kształcenia w regionie, jest ciągłe wykorzystywanie tych kompetencji przez nauczycieli.
Z analizy odpowiedzi nauczycieli na pytanie o to, jakie typy działań wpłynęły w największym
stopniu na rozwój uczniów i uczennic, wynika wyraźnie zestaw działań, których
podstawowym efektem ma być wzrost atrakcyjności nauczania, podnoszenia kreatywności
uczniów i, generalnie, przeniesienie akcentu z pamięciowego opanowywania materiału na
naukę przez działanie. Są to:


zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,



zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy,



zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne,



zajęcia organizowane poza lekcjami lub poza szkołą,



kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria dla uczniów.

Dość istotne było też nawiązywanie współpracy szkoły z otoczeniem zewnętrznym. Z
wywiadów pogłębionych z nauczycielami w ramach studiów przypadku wynika, że
współpraca taka rozumiana jest:
a) jako możliwość uatrakcyjniania oferty edukacyjnej poprzez zapoznawanie uczniów z
ofertą pracodawców poprzez wizyty w firmach;
b) jako korzystanie z oferty instytucji popularyzujących naukę – zarówno regionalnych,
jak Podkarpackie Centrum Nauki tworzone w ramach Poddziałania 6.4.4, czy Centrum
Nauki Kopernik,
c) jako kontakty ze szkołami wyższymi, polegające głównie na partnerstwie szkoły
wyższej w realizacji projektu (wsparcie w zakresie diagnozy, aplikowania i realizacji
projektu, szczególnie w zakresie doskonalenia nauczycieli i zajęć dodatkowych dla
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uczniów) lub świadczeniu usług w postaci doskonalenia nauczycieli i zajęć dla uczniów
bez zawiązywania formalnego partnerstwa.
Na podstawie badań ilościowych i jakościowych (wywiady pogłębione z dyrekcjami placówek
i studia przypadku) oraz wywiadów z przedstawicielami IZ/IP i Kuratorium, stwierdzić można,
że najskuteczniejsza i zarazem występująca najczęściej lokalna praktyka interwencji
przedstawia się następująco:
1. Wyposażenie i doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt i narzędzia TIK
zaspokaja kluczowy deficyt szkół gminy bądź powiatu (występujący w większości szkół
regionu; z badania metodą studium przypadku wynikało, że niektóre szkoły
dysponują komputerami i oprogramowaniem starszymi niż 10 lat);
2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów pozwala na wykorzystanie
szans, wynikających z postępu technologicznego, służąc też uatrakcyjnieniu nauki;
3. Wyposażenie i doposażenie pracowni przyrodniczych w nowoczesne narzędzia
dydaktyczne, służące nauce metodą eksperymentu zaspokaja drugi w kolejności, po
wyposażeniu w sprzęt i narzędzia TIK, kluczowy deficyt szkół gminy/powiatu (również
występujący powszechnie w regionie);
4. Atrakcyjne metody nauki przedmiotów przyrodniczych prowadzą do poprawy jakości
nauczania przedmiotów przyrodniczych;
5. Zajęcia prowadzone poza szkołą i poza lekcjami stymulują kreatywność i wzmacniają
motywację uczniów i uczennic do nauki;
6. Temu samemu celowi służą kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria;
7. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi ma z jednej strony charakter włączający – pozwala na
znoszenie barier w dostępie do edukacji w przypadku uczniów i uczennic z różnymi
typami dysfunkcji – jak i wzmacnia skuteczność pracy z uczniem o ponadprzeciętnych
zdolnościach;
8. Wszystkie wymienione kroki prowadzą do poprawy jakości pracy szkoły, przede
wszystkim w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Tego rodzaju struktura projektu, praktycznie realizowana w zdecydowanej większości w
dofinansowanych projektach (jak wykazuje analiza wniosków o dofinansowanie projektów),
okazała się wysoce skuteczna, przede wszystkim w aspekcie zapewnienia długotrwałych
dobrych warunków świadczenia usług przez placówki edukacyjne regionu, zwłaszcza tam,
gdzie dotąd występowały wyraźne deficyty. Warto zwrócić uwagę, że zarówno beneficjenci
w badaniu ilościowym, odpowiadający na pytanie otwarte o największy sukces projektu, jak i
respondenci wywiadów pogłębionych (beneficjenci, dyrektorzy i nauczyciele) wskazywali
najczęściej na wyposażenie swoich placówek zarówno w sprzęt i narzędzia TIK, jak i
nowoczesne pomoce dydaktyczne. Praktyka ta miała też jeden nieplanowany, a wyjątkowo
korzystny efekt: wyposażenie szkół w sprzęt, narzędzia i infrastrukturę TIK, a także poprawa
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kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów przygotowała biorące udział w projektach
placówki do wyzwań nauki zdalnej (więcej w rozdziale 3.3.3). Był to efekt bardzo wyraźnie
podkreślany przez wszystkich respondentów udzielających wywiadów w ramach studiów
przypadku.
Rekomendacja: 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. Te
dwa typy działań projektowych powinny być traktowane w przyszłej perspektywie
finansowej priorytetowo, przy założeniu ich komplementarności w projekcie.
Tę skoncentrowaną na interwencji lokalnej praktykę wspierały też programy stypendialne
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ich założeniem było wspieranie uzdolnionych
uczniów i uczennic, znajdujących się zarazem w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium
wiązało się z realizacją indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (IPRE), przedstawianego
wspólnie przez ucznia i nauczyciela. Taka formuła powoduje, że programy stypendialne były
nie tylko wsparciem uczniów, ale i okazją dla nauczycieli do wykorzystania nabytych
kompetencji z zakresu praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jeżeli chodzi o inne, nieplanowane efekty, odnotowane w obszarze edukacji ogólnej, należy
przede wszystkim stwierdzić, że większość udzielających wywiadów dyrektorów i
beneficjentów wskazywała, że projekty te były bardzo cenne dla nich z tego powodu, iż
zaspokajały kluczowe deficyty szkół, nie do zaspokojenia w inny sposób w podobnie krótkim
czasie. Nie pojawiły się jednak w ramach projektów wyróżniające niektóre z nich
innowacyjne rozwiązania, co może być tłumaczone tym, że nie były to projekty nastawione
na wypracowywanie takowych.
Omówiona lokalna praktyka wdrażania Programu opierała się na założeniu, że poprawa
jakości powinna dotyczyć przede wszystkim matematyki i przedmiotów przyrodniczych. W
części projektów (np. projekt „Alfa i Omega”, gm. Radymno), wiele zajęć motywujących i
pobudzających kreatywność odnosiła się także do przedmiotów humanistycznych (np.
organizacja warsztatów dziennikarskich). Zwracano w związku z tym uwagę, że
ukierunkowanie wsparcia wyłącznie na matematykę i przedmioty przyrodnicze stanowi też
barierę w pracy z uczniem uzdolnionym humanistycznie. W Programie dążono w tym
zakresie jedynie do poprawy jakości nauczania języków obcych, co oceniano w większości
wywiadów jako niewystarczające. Udzielający wywiadów dyrektorzy placówek i nauczyciele
wskazywali wyraźnie, że brak doskonalenia kompetencji nauczycieli przedmiotów
humanistycznych w zakresie przedmiotowym (a nie tylko TIK) stanowi poważne ograniczenie
skuteczności w zakresie kształtowania niektórych kompetencji kluczowych, a zatem poprawy
jakości edukacji ogólnej.
Rekomendacja: Wsparcie w przyszłej perspektywie powinno w większym zakresie
obejmować takie kompetencje kluczowe, jak porozumiewanie się w języku ojczystym oraz
świadomość i ekspresja kulturalna. Może to zostać osiągnięte zarówno poprzez
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doskonalenie nauczycieli w tym zakresie oraz organizację specjalnych zajęć: kółek
zainteresowań, zajęć wyjazdowych ułatwiających kontakt uczniów z kulturą, czy
warsztatów kształtujących kreatywność i uzdolnienia humanistyczne.
3.3.2 Ocena wpływu wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego na zaspokojenie potrzeb
ostatecznych odbiorców
Pytanie nr 4: Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu interwencja przyczyniła się do zaspokojenia
potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia, w tym analiza, czy wsparcie odpowiadało
diagnozie potrzeb szkół (zatwierdzanej przez organ prowadzący i obejmującej
zapotrzebowanie szkół na dany typ wsparcia)?
Pytanie badawcze nr 11: Jakie są bariery dostępu dla uczniów do wsparcia w zakresie
kształcenia ogólnego?
Zaplanowane w ramach RPO WP 2014-2020 wsparcie w obszarze kształcenia ogólnego miało
na celu odpowiedzieć na potrzeby różnych grup ostatecznych odbiorców. Zostały one
zidentyfikowane na etapie przygotowywania diagnozy, która była podstawą realizacji
wsparcia. Diagnozy były opracowywane przez szkoły w oparciu o analizę wyników
kształcenia, w tym wnioski z egzaminów zewnętrznych, dane pozyskiwane z ankiet
ewaluacyjnych, a także wywiadów przeprowadzanych wśród nauczycieli i/lub uczniów.
Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne
Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne borykają się przede wszystkim z
przestarzałym wyposażeniem w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne lub brakiem
kompletnego wyposażenia zgodnego ze szczegółowym wykazem pomocy dydaktycznych
oraz narzędzi TIK opracowanym przez MEN. Utrudnia to prowadzenie zajęć w sposób
atrakcyjny dla ucznia. Ponadto istotnym problemem szkół była ograniczona oferta
edukacyjna w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających dla uczniów.
Należy również wyróżnić znaczne deficyty szkół specjalnych prowadzących kształcenie
ogólne. Pomimo zindywidualizowanej organizacji nauczania, w takich placówkach realizacja
podstawy programowej była utrudniona, a efekty edukacyjne pozostawały na niskim
poziomie. Miało na to wpływ kilka czynników. Część wyposażenia nie była adekwatna do
potrzeb uczniów, osłabiając wspieranie ich procesów poznawczych. Brakowało możliwości
codziennego stosowania narzędzi TIK przez każdego nauczyciela we wszystkich salach
dydaktycznych. Duża część uczniów ze względu na trudną sytuację materialną nie posiada
sprzętu komputerowego w domu, więc szkoła to jedyne miejsce, gdzie mogą nabyć
kompetencje cyfrowe.
W związku z powyższym otrzymane wsparcie w dużym stopniu odpowiedziało na deficyty
opisane w diagnozach. Obejmowało wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, oraz
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z
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SPE, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z
niepełnosprawnością, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych, w tym dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń na potrzeby
pracowni szkolnych.
Placówki zostały wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, narzędzia TIK i pomoce
dydaktyczne, co zwiększyło atrakcyjność prowadzonych zajęć. Ponadto sale dydaktyczne
zostały dostosowane na potrzeby pracowni szkolnych.
Według 58% badanych beneficjentów Działania 9.2, otrzymane wsparcie w dużym i bardzo
dużym stopniu zaspokoiło zidentyfikowane potrzeby. Jednocześnie w badaniu ilościowym i
wywiadach wskazywano na dalszą potrzebę doposażania szkół, co, ze względu na zużywanie
i starzenie się sprzętu, musi być procesem ciągłym.
Podsumowując, na poziomie placówek wsparcie w dużym stopniu odpowiadało diagnozie i
przyczyniło się w dużym stopniu do zaspokojenia zidentyfikowanych braków w
wyposażeniu.
Kadra pedagogiczna szkół prowadzących kształcenie ogólne
W odniesieniu do grupy odbiorców, jaka jest kadra pedagogiczna szkół prowadzących
kształcenie ogólne, w diagnozach zidentyfikowano problem niskiego poziomu
wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz stosowania metod
aktywizujących przez nauczycieli. Ponadto barierą w stosowaniu przez nich narzędzi TIK na
zajęciach był niski poziom kompetencji cyfrowych. Co równie istotne, nie stosowali oni w
wystarczającym stopniu aktywizujących metod nauczania ze względu na dezaktualizację
wiedzy, brak odpowiednich narzędzi, w tym scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych.
Należy wspomnieć również o tym, że nauczyciele zgłaszali potrzeby w obszarze
innowacyjnych metod nauczania dostosowanych do potrzeb ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Warto podkreślić, że to nauczyciele są kluczowym elementem w rozwoju
włączających form i skutecznych sposobów nauczania uczniów z SPE104. Zapotrzebowanie na
szkolenia z zakresu indywidualnej pracy z uczniem zgłaszali zwłaszcza nauczyciele zatrudnieni
w specjalnych ośrodkach wychowawczych. W takiej placówce proces dydaktycznowychowawczy opiera się o szeroką indywidualizację. To właśnie nauczyciele tworzą
środowisko integracji ucznia przez wspomaganie jego rozwoju, jak i likwidowanie barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w
życiu szkoły105. Ze względu na specyfikę potrzeb edukacyjnych uczniów nauczyciele ci
wyrażali potrzebę udziału w szkoleniach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym z
neuropsychologii, terapii poznawczo-behawioralnej.
104

L. Zaremba, Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz
sposoby ich zaspokajania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
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R. Cybulska, H. Derewlana, A. Kacprzak, K. Pęczek, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
2017.
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W związku z powyższym wsparcie skierowane do nauczycieli w dużym stopniu
odpowiedziało na deficyty opisane w diagnozach. Obejmowało doskonalenie umiejętności i
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W wyniku udziału w szkoleniach
nauczyciele nabyli kompetencje z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym oraz
podnieśli umiejętności z nauczania metodami aktywizującymi, stosowania na zajęciach
przyrodniczych metody eksperymentu, pracy z uczniem z SPE. W ocenie 46% z nich, projekt
w dużym stopniu zaspokoił ich potrzeby w obszarze, w którym podnosili swoje
kompetencje, lub kwalifikacje.
Wykres 21 Odsetek nauczycieli wskazujących stopień zaspokojenia potrzeb w obszarze, w
którym podnoszono kompetencje, w wyniku udziału we wsparciu w ramach RPO WP 20142020
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród nauczycieli, n=574
Co trzeci respondent uznał, że otrzymane wsparcie tylko w średnim stopniu odpowiedziało
na zapotrzebowanie związane z doskonaleniem umiejętności, co może wskazywać, że
uczestnicy wsparcia nadal widzą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji. Ze studiów
przypadków wynika, że nauczyciele mają dużą świadomość konieczności rozwoju
zawodowego, stąd nieustannie uczestniczą w różnych formach dokształcania. Potwierdzają
to również wyniki badania ilościowego, w którym 78% uczestników wsparcia wskazało, że
planuje w przyszłości uczestniczyć w projektach zakładających doskonalenie kompetencji.
Podsumowując, wsparcie w dużym stopniu odpowiadało diagnozie potrzeb nauczycieli, w
dużym stopniu zaspokoiło potrzeby w tych obszarach, tematach, których dotyczyło.
Jednocześnie istnieje potencjał do dalszego podnoszenia kompetencji.
Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
W przypadku uczniów wskazywano na problemy niskich kompetencji kluczowych uczniów
niezbędnych na rynku pracy oraz wynikające z tego niezadowalające wyniki edukacyjne
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uczniów w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zarówno w przypadku
uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, wyniki nauczania z przedmiotów
ścisłych były w ogólnej ocenie niższe niż tego oczekiwano. Co więcej, uczniowie osiągali także
niezadowalające wyniki na egzaminie ośmioklasisty i maturze.
Szerokie spektrum wsparcia zastosowane w projektach w dużym stopniu odpowiedziało
na deficyty uczniów opisane w diagnozach. Wsparcie obejmowało działania polegające na
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Otrzymane
wsparcie przyczyniło się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w szczególności
cyfrowych, językowych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej. Według 50% ankietowanych beneficjentów liczba
uczniów objętych wsparciem w projekcie była w dużym stopniu wystarczająca do
zdiagnozowanych deficytów w szkole, co wskazuje na to, że skala zaplanowanego wsparcia
była adekwatna do zaspokojenia bieżących potrzeb na poziomie placówki.
Uczniowie z SPE, w tym z niepełnosprawnościami
Uczniowie z niepełnosprawnościami, jak wynikało z diagnoz, są zainteresowani zajęciami
rozwijającymi ich umiejętności w zakresie obsługi komputera, wykorzystywania zasobów
Internetu. Zastosowanie pomocy dydaktycznych i technologii wspomagających w nauczaniu
pozwala na podniesienie jakości kształcenia w placówce. Co ważne, wspierają także
optymalne funkcjonowanie uczniów z SPE oraz niwelują ich uwarunkowania 106. Wsparcie
uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych
polegało na organizacji zajęć uzupełniających ofertę szkoły. Interwencja zaspokoiła w dużym
stopniu potrzeby uczniów w tym zakresie.
Obszary wymagające dalszego wsparcia
W badaniu ankietowym realizowanym w ramach niniejszej ewaluacji, przeważający odsetek
beneficjentów Działania 9.2 wskazał, że projekt w dużym i bardzo dużym stopniu zaspokoi (w
przypadku projektów niezakończonych) lub zaspokoił potrzeby i deficyty opisane w diagnozie
przygotowanej na potrzeby wniosku o dofinansowanie. Wskazano też, że zaplanowana liczba
nauczycieli do objęcia wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 była wysoce wystarczająca
do bieżących potrzeb i zdiagnozowanych deficytów w placówkach.
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R. Cybulska, H. Derewlana, A. Kacprzak, K. Pęczek, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
2017.
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Wykres 22 Odsetek beneficjentów wskazujących stopień zaspokojenia potrzeb szkół przez
otrzymane wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów
Działania 9.2, n=36
Istotnym założeniem wsparcia była kompleksowość przewidzianych w nim działań osiągnięta
przez połączenie wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, podniesienia
kompetencji uczniów oraz działania skierowane na poprawę kompetencji nauczycieli i
możliwość praktycznego wykorzystania pozyskanych umiejętności w procesie dydaktycznym.
Zaprogramowane działania były zatem odpowiedzią na zasadnicze potrzeby odbiorców
ostatecznych w obszarze edukacji ogólnej w regionie.
W opinii przedstawicieli beneficjentów realizujących projekty to właśnie inwestycje w
doposażenie w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne wymagały najwięcej środków
finansowych. Budżety szkół nie pozwalają by z własnych środków na tak szeroką skalę, jak
udało się tego dokonać w wyniku wsparcia z RPO, zakupić nowoczesne doposażenie
klasopracowni. Mimo tego, że wsparcie w ramach RPO pozwoliło na zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb w zakresie doposażenia, to wciąż konieczna jest modernizacja sal
dydaktycznych, stworzenie zaplecza w pracowniach przyrodniczych, wyposażenie szkół w
narzędzi TIK, nowoczesne pomoce dydaktyczne
Choć ¾ nauczycieli uznało, że pozyskane umiejętności i kompetencje w wyniku udziału w
projekcie przydały się w nauczaniu zdalnym to wciąż czują potrzebę dokształcania w tym
zakresie. Zgłaszają zapotrzebowanie zarówno pod względem przygotowania
metodologicznego, czyli w zakresie stosowanych metod nauczania, w tym odpowiednich
narzędzi i treści dostępnych w postaci cyfrowej, a także pod względem kompetencyjnym z
uwagi na brak wystarczających kompetencji cyfrowych. Ponadto duży odsetek nauczycieli
wskazał również w badaniu na potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji z pracy z uczniem z
SPE, w tym z uczniami zdolnymi, z niepełnosprawnościami, w obszarze kompetencji
językowych oraz z zakresu innowacyjnych metod nauczania. Ponadto konieczna jest
kontynuacja wsparcia ukierunkowanego bezpośrednio na podniesienie poziomu kompetencji
kluczowych uczniów poprzez uatrakcyjnienie oferty zajęć dodatkowych: organizację zajęć
pozalekcyjnych, w tym rozwijających dla uczniów zdolnych oraz dydaktyczno-
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wyrównawczych (także dla uczniów ostatnich klas przygotowujących się do egzaminów
zewnętrznych), wyjazdy naukowe na uczelnie wyższe, do centrów nauki, ośrodków
badawczych.
Bariery dostępu dla uczniów do wsparcia w zakresie kształcenia ogólnego
Jak wykazało badanie mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy
Partnerstwa 2014-2020107, wsparcie w zakresie edukacji ogólnej powinno być adresowane
priorytetowo do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym do uczniów
mających trudności w nauce. Jako zasadne wskazano również kierowanie wsparcia do
uczniów szczególnie uzdolnionych. Bazując na doświadczeniach poprzedniej perspektywy
finansowej w badaniu zdiagnozowano, że niektóre grupy uczniów miały trudności z
dostępem do wsparcia tj. uczniowie z przeciętnymi wynikami w nauce, dojeżdżający do
szkoły (brak transportu), ze szkół specjalnych (szkoły tego typu rzadziej uczestniczyły we
wsparciu).
Liczba uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wzrasta. W 2016 r. (na
koniec września, tj. na początku roku szkolnego 2016/2017), czyli bezpośrednio przed
rozpoczęciem realizacji Programu, osiągnęła w województwa liczbę 9277 osób. Najczęściej
potrzeby te mają związek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale tuż po
niej – z autyzmem (w tym zespołem Aspergera), którego liczba przypadków przekroczyła 1,5
tysiąca. Należy zaznaczyć, że 1,5 tysiąca dzieci i młodzieży ma problemy też z
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z danymi GUS BDL, w tym samym okresie (rok
2017) przy szkołach podstawowych było łącznie 46 oddziałów specjalnych przy szkołach
podstawowych i 3 oddziały przy gimnazjach. W okresie realizacji Programu liczba oddziałów
przy szkołach podstawowych zmniejszyła się – w roku 2018 było ich 37. Analizy diagnoz szkół
oraz wywiady pogłębione z beneficjentami i z dyrektorami wskazują, że większość barier
związanych z ograniczeniami dostępu do oferty Programu dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi została rozwiązana na etapie rekrutacji do projektu. W diagnozach
dokonywano pomiaru problemu, co potem było uwzględniane w kryteriach rekrutacyjnych.
W przypadku, gdy projekt miał objąć wszystkich uczniów placówki, dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych przewidywano ofertę zapewniającą im możliwość udziału w
zajęciach skierowanych do ogółu uczestników, a także wsparcie specjalne. Jak wykazano w
rozdziale 3.3.1, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zostały uznane przez nauczycieli za jeden z
najważniejszych czynników wspierających rozwój uczniów w projektach (67% respondentów
uznała, że miały one na ów rozwój bardzo duży wpływ, a 33% - duży wpływ). Z kolei 36%
beneficjentów Działania 9.2 uczestniczących w badaniu ilościowym zadeklarowało wsparcie
uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a 28% - doposażenie szkół
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lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
Należy również zaznaczyć, że potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami zostały
uwzględnione w typologii dofinansowanych projektów w SZOOP RPO WP 2014-2020108. Jak
wykazała analiza wniosków o dofinansowanie, bariery w tym przypadku mogły być
przezwyciężane dzięki wyedukowanej kadrze uczestniczącej w realizacji projektów.
Nieco gorzej przedstawiała się sytuacja grup uczniów, których problemy z dostępem do
wsparcia wynikały z przyczyn innych niż specjalne potrzeby edukacyjne – mających źródło w
uwarunkowaniach transportowych, rodzinnych bądź z powodu potrzeb wynikających ze
specjalnych zdolności. Uwarunkowania transportowe w największym stopniu utrudniały
udział w projektach młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,
dojeżdżających do szkoły z miejscowości źle skomunikowanych miejscowością, gdzie
zlokalizowana jest szkoła – co w przypadku woj. podkarpackiego jest dość częstą sytuacją.
Bez dodatkowych kosztów w ramach projektu na organizację dojazdów problem nie może
być rozwiązany.
Rekomendacja: W celu ograniczenia barier, obserwowanych w projektach perspektywy
2014-2020, należy wprowadzić rozwiązania służące przezwyciężeniu utrudnień udziału w
projektach osób, które wyklucza z nich bariera transportowa lub niepełnosprawność bądź
inne, specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zasadą realizacji projektów powinno być
dążenie do zrównania udziału zdalnego z udziałem bezpośrednim.
Realizacji tej rekomendacji służyć będą następujące działania:
1. Dostosowanie harmonogramu zajęć dodatkowych w szkołach do połączeń
transportowych;
2. Umożliwienie zdalnego uczestnictwa w projekcie osobom które nie mogą być
bezpośrednio/ zajęcia hybrydowe (dotyczy nie tylko tych z powodów transportowych, ale
też ON, lub w sytuacjach losowych) – konieczność uregulowania uczestnictwa zdalnego
jako pełnoprawnego sposobu realizacji projektu;
3. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do uczestnictwa zdalnego – np. zakup lub
wypożyczenie rutera, kamery, laptopa, opłacenie internetu;
4. Sfinansowanie kosztów transportu w uzasadnionych przypadkach, kiedy inne formy
ułatwienia udziału we wsparciu będą niemożliwe do zrealizowania.
Uwarunkowania rodzinne, czyli brak zrozumienia rodziców dla kwestii uczestnictwa dziecka
w zajęciach dodatkowych było czynnikiem wyłączającym uczniów z udziału w projekcie
sporadycznie, jednak w projektach, których część realizowana była zdalnie, problemem
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Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.
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okazał się brak odpowiedniego środowiska domowego do nauki i brak przygotowania
rodziców do wsparcia dziecka w takiej sytuacji.
Działania kierowane do uczniów zdolnych, jak wynika ze studiów przypadku, zawierały się w
zasadzie w spektrum zajęć doskonalących, oferowanych w projektach, czyli dodatkowych
zajęć dydaktycznych, pracy w kółkach zainteresowań, uczestnictwie w wyjazdach
edukacyjnych. Przykładów pracy indywidualnej z uczniem, oprócz związanej z zajęciami
dodatkowymi, czy kółkami zainteresowań – nie stwierdzono. Jako tego rodzaju praktyki
można wskazać warsztaty dziennikarskie, czy teatralne, prowadzone w ramach projektu
„Alfa i Omega”, realizowanego w Radymnie. Te jednak mogą być przykładem oferty nie tyle
dla ucznia zdolnego, co każdego wykazującego szczególne zainteresowania. W tym sensie
zajęciami takimi były wszystkie formy sprzyjające ujawnianiu się indywidualnych talentów i
predyspozycji – czyli przede wszystkim zajęcia warsztatowe, metodą eksperymentu, kółka
zainteresowań.
3.3.3 Ocena wpływu wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego na zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych regionu
Pytanie badawcze nr 12: Czy wsparcie zaplanowane w ramach kształcenia ogólnego
RPOWP 2014-2020 odpowiada na wyzwania województwa podkarpackiego w kontekście
aktualnych potrzeb edukacyjnych regionu?
Skala i terytorializacja wsparcia
W ramach Programu udzielono wsparcia 364 szkołom podstawowym. Projekty były
realizowane we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu regionu, z wyjątkiem
Tarnobrzega, gdzie nie została wsparta żadna szkoła podstawowa. Najwyższe odsetki szkół
uczestniczących w Programie odnotowano w Krośnie oraz w powiatach: jasielskim,
strzyżowskim, rzeszowskim i kolbuszowskim (powyżej 60%). Odsetki wspartych szkół poniżej
20% wystąpiły w powiatach: dębickim, niżańskim, tarnobrzeskim i sanockim oraz w
Rzeszowie i Przemyślu, przy czym liczba i odsetek wspartych szkół rzeszowskich były
najniższe – tylko 2 szkoły i 4% ogółu szkół.
Analiza rozkładu terytorialnego wsparcia szkół podstawowych pozwala stwierdzić, że w
wysokim stopniu udało się zrealizować założenie dotyczące masowości i powszechności
wsparcia w regionie. Projekty realizowane były we wszystkich powiatach, przy czym w
większości z nich wsparcie wahało się na poziomie 30-60% placówek. Niski odsetek szkół
biorących udział w projektach w Rzeszowie wynika przede wszystkim tego, że w pierwszym z
konkursów kryterium odpowiednio niskich wyników egzaminacyjnych zastosowano jako
kryterium dostępu, a dopiero w następnym jako premiujące. Niepokojący jest natomiast
przypadek miasta Tarnobrzeg, który jako organ prowadzący szkół podstawowych wykazał się
brakiem potencjału absorpcyjnego. Tarnobrzeg jako jedyne miasto na prawach powiatu woj.
podkarpackiego okazał się beneficjentem aplikującym nieskutecznie (projekt „Poprawa
jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzega”) – co wyłączyło je ze wsparcia w
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ramach Programu. Nie oznacza to zatem, że władze miasta nie dostrzegają potrzeb
prowadzonych przez siebie szkół, czy też że nie występują tam wymagające wsparcia
deficyty. W tym wypadku, w oparciu o dane dostępne w ramach badania, można stwierdzić,
że Tarnobrzeg okazał się niewystarczająco konkurencyjny w ubieganiu się o środki Programu.
Mapa 6 Liczba i odsetek szkół podstawowych korzystających ze wsparcia w ramach
Programu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL
Rozkład wsparcia dla szkół ponadpodstawowych wskazuje, że w tym zakresie organy
prowadzące wykazały się generalnie niższym potencjałem absorpcyjnym, zarazem też
potencjałem mocno zróżnicowanym terytorialnie. Z jednej strony bowiem w powiecie
bieszczadzkim wsparciem objęto 60% szkół, w pięciu kolejnych wsparcie wahało się między
50% (ropczycko-sędziszowski, przemyski) a 40% (lubaczowski), ale w 7 powiatach
(strzyżowskim, tarnobrzeskim, kolbuszowskim, niżańskim, jarosławskim i sanockim oraz w
dwóch miastach, Krośnie i Tarnobrzegu) nie realizuje się żadnego projektu, w którym brałaby
udział szkoła ponadpodstawowa. Powiaty te złożyły wnioski o dofinansowanie, ale
nieskutecznie. Tylko w powiecie sanockim i w Tarnobrzegu złożone projekty spełniły kryteria
i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na
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ograniczoną alokację. Wskazanie, co było przyczyną nieskuteczności w aplikowaniu w
pozostałych przypadkach, i czy można wskazać jakąś przyczynę wspólną – wymagałoby
odrębnego badania. IZ/IP nie dysponują narzędziami pozwalającymi wzmocnić skuteczność
wybranych powiatów – leży to w gestii aplikujących samorządów.
Generalna analiza rozkładu terytorialnego wsparcia dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych wskazuje na następujące prawidłowości:


północna część regionu charakteryzuje się wyraźnie niższym potencjałem
absorpcyjnym, przy czym najbardziej niekorzystna sytuacja ma miejsce w powiecie
tarnobrzeskim i Tarnobrzegu;



liderem w pozyskiwaniu wsparcia dla szkół ze swojego terenu jest powiat
bieszczadzki razem z gminami tego powiatu;



powiaty o zbliżonej skuteczności to lubaczowski, rzeszowski i przemyski.

Mapa 7 Liczba i odsetek szkół ponadpodstawowych korzystających ze wsparcia w ramach
Programu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL
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Jeżeli spojrzeć na rezultaty projektów w postaci osiągniętego wskaźnika liczby nauczycieli
wspartych w ramach projektów, jak również liczby uczniów, to mierzone tymi wskaźnikami
wsparcie charakteryzuje się dużym zrównoważeniem. Nie występuje też w tym wypadku
wyraźny związek wartości wskaźnika z liczbą i odsetkiem wspartych szkół. W związku z tym
powiaty takie, jak tarnobrzeski, wykazujące się ograniczonym potencjałem absorpcyjnym,
realizują wsparcie edukacji ogólnej w znaczącej na tle regionu skali.
Mapa 8 Liczba nauczycieli wspartych w ramach projektów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL
Wsparcie mierzone oboma tymi wskaźnikami osiąga wartości najwyższe w powiatach
stalowowolskim i leskim, nie można więc tłumaczyć go jedynie czynnikiem demograficznym,
większą liczbą uczniów przypadających na jedną szkołę. Istotna jest również konstrukcja
projektów, zakładających powszechność wsparcia.
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Mapa 9 Liczba uczniów wspartych w ramach projektów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL
Ujmując razem wszystkie cztery wskaźniki, zobrazowane na zamieszczonych wyżej mapach,
stwierdzić można, że na poziomie edukacji podstawowej wsparcie jest powszechne i
zrównoważone terytorialnie. Wsparcie dla edukacji ponadpodstawowej wykazuje jednak
szereg luk terytorialnych („białych plam”), które nie znajdują wytłumaczenia ani w liczbie
szkół ponadpodstawowych przypadających na dany powiat, ani w terytorialnym
zróżnicowaniu wyników egzaminów maturalnych. Deficyty wsparcia dla ogólnej edukacji
ponadpodstawowej są o tyle niepokojące, że wyniki egzaminów maturalnych są w woj.
podkarpackim wyraźnie niższe od średnich krajowych, w przeciwieństwie do wyników
egzaminu ósmoklasisty, a wcześniej szóstoklasisty i gimnazjalnego.
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Wsparcie w ramach kształcenia ogólnego RPO WP 2014-2020 w kontekście aktualnych
potrzeb edukacyjnych regionu
W ramach ewaluacji mid-term została przeprowadzona diagnoza społeczno-gospodarcza
regionu109 w zakresie realizacji PI 10i oraz 10a, czyli odnoszących się do obszaru edukacji
ogólnej. Zgodnie z ta oceną, potrzeby szkół kształcących ogólnie nadal pozostają w dużej
części niezaspokojone – zarówno w zakresie wyposażenia edukacyjnego i TIK, kompetencji
nauczycieli i wyników egzaminacyjnych uczniów, jak również konieczności budowy i
modernizacji infrastruktury szkolnej. Na skuteczność wsparcia wpływają także zmieniające
się i rosnące wymagania rynku pracy w zakresie kompetencji cywilizacyjnych – to jest
technologiczno-informatycznych oraz językowych. Wydatki na oświatę stanowią największe
obciążenie dla lokalnych samorządów i w wielu gminach/powiatach środki z UE są jedną
możliwością dofinansowania szkoły wobec niewystarczającej dotacji ministerialnej. W tym
kontekście dużym wyzwaniem są zagrożenia demograficzne – niż demograficzny i migracje
całych rodzin poza obszar województwa, a także najniższy w kraju współczynnik liczby
uczniów przypadających na jedną szkołę, co decyduje o spadającym popycie na usługi
edukacyjne i wzroście kosztów kształcenia pojedynczego ucznia.
Zgodnie z analizą SWOT Programu rozwoju edukacji w woj. podkarpackim do 2020 r., do
wyzwań dla edukacji ogólnej w regionie należą też:


mało przewidywalny rynek pracy, popyt na rynku przede wszystkim na zatrudnianie
pracowników z wykształceniem zawodowym,



pozostawianie dzieci z niepełnosprawnościami w systemie kształcenia masowego bez
specjalistycznego wsparcia,



zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni,



trudności związane z koniecznością dostosowania pracy szkół podstawowych do
systemu edukacji wynikającego z reformy oświaty.

Interwencja w ramach RPO WP 2014-2020 odpowiada na wymienione wyzwania w zakresie
proporcjonalnym do potrzeb w przypadku szkolnictwa podstawowego i w stopniu
niewystarczającym przypadku szkolnictwa ponadpodstawowego. Na ostatnie z nich, czyli
konieczność dostosowania systemu edukacji do wymagań reformy oświaty (zmiany ustroju
szkolnego) interwencja nie odpowiedziała z uwagi na to, że nie mogło to zostać przewidziane
w trakcie programowania.
Jak wynika z badań metodą studium przypadku oraz z wywiadów z dyrektorami placówek,
zainteresowanie udziałem w kolejnej edycji Programu deklarowane jest powszechnie – nie
ma respondentów, którzy twierdziliby, że nie są zainteresowani realizacją kolejnego projektu
109

Konsorcjum firm EVALU i ECORYS, Załącznik 4. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej do raportu „Ewaluacja
mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym
realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Warszawa
2019.
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o podobnej logice. Większość z odpowiadających podkreślała, że nadal – przede wszystkim –
niezaspokojone są potrzeby szkół w zakresie wyposażenia TIK oraz kompetencji cyfrowych
nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli biorących udział w badaniu ilościowym na
pytanie o udział w podobnym projekcie w przyszłości odpowiedziała „tak” (33,1%) i „raczej
tak” (44,6%).
Ważne w logice interwencji było również wsparcie w ramach programów stypendialnych.
Wysoko należy ocenić ich konstrukcję, czyli przyjęcie powiązania wparcia finansowego ze
wsparciem mentoringowym ze strony nauczyciela, który wspólnie ze stypendystą
opracowuje dla niego indywidualny plan rozwoju edukacyjnego, z którego realizacji składane
jest sprawozdanie.
W ramach regionalnych programów stypendialnych przyznano:


Edycja 2016/2017: 550 uczniom/uczennicom gimnazjów liceów ogólnokształcących,



Edycja 2017/2018: 590,



Edycja 2018/2019: 477110.

Wsparcie w postaci stypendiów było ważnym elementem uzupełniającym projekty
realizowane na poziomie szkoły/organu prowadzącego, ale jego skuteczność była
ograniczona ze względu na to, że rodziny wielu potencjalnych stypendystów w okresie
realizacji kolejnych edycji osiągały większe dochody, niż zakładano na etapie
programowania. Zbyt niskie – w kontekście dużego wzrostu poziomu życia rodzin o
najniższych dochodach w latach 2016-2019 - kryterium dochodowe spowodowało, że
stypendium było nieosiągalne dla wielu uczniów, których na etapie programowania
uznawano za potencjalnych stypendystów. W przypadku realizacji programów
stypendialnych w przyszłej perspektywie można jednak obawiać się sytuacji odwrotnej: w
wyniku trudnego do przewidzenia pogorszenia się sytuacji dochodowej rodzin w wyniku
spodziewanych skutków spowolnienia gospodarczego, związanego z epidemią COVID-19 –
popyt na wsparcie w tej formie może znacznie wzrosnąć. Skala trudności gospodarczych, a
także to, czy przewidywany spadek będzie miał charakter krótkotrwały (od roku do dwóch),
czy też obejmie większą część perspektywy 2021-2027 – jest jednak trudne do przewidzenia.
Z całą pewności należy przewidzieć w konstrukcji przyszłych programów stypendialnych
możliwość elastycznego kształtowania kryterium dochodowego. Sama zasada powiązania
stypendium z IPRE powinna być bezwzględnie utrzymana.
Niezależnie od wykazanej w badaniu trafności logiki interwencji w ramach wsparcia edukacji
ogólnej, trzeba przyjąć, że w związku z pandemią COVID-19 mamy do czynienia z nowymi
wyzwaniami i nowymi kategoriami potrzeb. Z badania ankietowego prowadzonego wśród
rodziców wynika, że edukacja zdalna wiąże się z wieloma trudnościami111. Główną
110
111

Informacja pochodzi ze strony internetowej projektu (https://podkarpackie.edu.pl/).
Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badania ankietowego, Librus, Katowice 2020.
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trudnością jest sprzęt do nauki online - 1/3 rodziców nie jest w stanie zapewnić go wszystkim
swoim dzieciom. W przypadku 9% gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu, z
tego samego sprzętu do nauki online korzystało 3 i więcej dzieci. Z cytowanego badania
wynika także, że w nauczaniu zdalnym dominują metody podawcze. Jedynie 7% rodziców
odpowiedziało, że wszyscy nauczyciele w szkole realizują lekcje online. Może to świadczyć o
braku kompetencji nauczycieli do prowadzenia takich zajęć. Większość rodziców informuje,
że nauczyciele na początku pandemii głównie wysyłali dzieciom zakres materiału do
nauczenia się z podręcznika, mniej niż połowa nauczycieli korzystała z e-podręczników. Jak
wynika z badania, uczniowie mają trudność z samodzielnym planowaniem nauki, nie znają
metod uczenia się. Nieco ponad 1/5 rodziców przyznaje, że na naukę w domu z dzieckiem
przeznacza 5 lub więcej godzin dziennie. Z badania wynika, ze najwięcej wsparcia wymagają
uczniowie klas 4-6, a najmniej szkół ponadpodstawowych. Rodzice pomagają dzieciom
głównie wysyłać karty pracy do nauczycieli, informują dzieci, co zostało zadane, lub też
wspólnie sprawdzają zadania. Ponad ¼ rodziców pomaga dzieciom w obsłudze
komputera/laptopa.
Jak wynika z badania Centrum Cyfrowego, dla nauczycieli z kolei głównymi problemami w
prowadzeniu edukacji zdalnej są czasochłonność procesu, brak odpowiedniego sprzętu
uczniów oraz łącza internetowego112. Nauczyciele, aby zorganizować lekcje zdalne,
potrzebują przede wszystkim nauczyć się nowych narzędzi i dostosować metodykę do
specyfiki nauczania zdalnego. Sama obsługa narzędzi do pracy dla połowy badanych jest
problematyczna. Badanie wykazało, że zdarza się, iż nauczyciele specjalnie kupowali sprzęt
do edukacji zdalnej, lub wypożyczali go od rodziny i znajomych. Obawiali się także pracy na
własnym sprzęcie domowym z uwagi na osobiste dane znajdujące się na komputerach. Dla
40% badanych nauczycieli problemem był, albo brak kontaktu z rodzicem, albo nadmierny
kontakt z jego strony. Zdarzało się, że nauczyciele utracili całkowicie kontakt z niektórymi
uczniami. Trudności sprawia także nauczanie zdalne dzieci z różnego rodzaju orzeczeniami.
Nauczyciele dostrzegają także u uczniów i rodziców braki w kompetencjach cyfrowych, co
znacząco utrudnia edukację zdalną. Dotyczy to nie tylko najmłodszych uczniów (klasy 1-3),
ale także uczniów ze starszych klas. Uczniowie nie potrafią np. odebrać poczty elektronicznej
i poruszać się po platformach e-learningowych.
W związku z tym nie jest zaskoczeniem pojawiająca się w większości wywiadów
pogłębionych deklaracja, że projekt zdecydowanie przyczynił się do lepszego
przygotowania szkoły do wyzwań związanych z edukacją zdalną. Wpływ ten ujawnił się w
następujących obszarach:


112

Lepszego wyposażenia szkół w sprzęt i narzędzia TIK, co w połączeniu z rządowymi
programami Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus pozwoliło – jak wynika z badań
metodą studium przypadku – zaspokoić większość potrzeb związanych z tym
zadaniem;

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020.
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Poprawy kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji cyfrowej. Było to
szczególnie istotne w przypadku nauczycieli starszego pokolenia, często w bardzo
ograniczonym stopniu korzystających z internetowych komunikatorów, pracy w
chmurze, czy z innych możliwości komunikacji internetowej;



Poprawy kompetencji uczniów w zakresie komunikacji cyfrowej, którzy, jak wykazano
wyżej, wbrew stereotypowi bardzo rzadko byli przygotowani do wykorzystania
mediów internetowych w innych celach niż rozrywkowe.

Wyzwania, które, uwzględniając powyższe doświadczenia – należy brać pod uwagę w
kontekście przyszłej perspektywy finansowej, to przede wszystkim:
1. Konieczność dalszego kształtowania kompetencji cyfrowych tak nauczycieli, jak i
uczniów, z naciskiem na pracę zdalną, która na obszarach wiejskich, w warunkach
utrudnionych dojazdów, może być także brana pod uwagę jako formuła realizowania
części zadań projektowych w przyszłej perspektywie finansowej, niezależnie od
sytuacji epidemiologicznej;
2. „Białe plamy” komunikacji internetowej, które w warunkach nauki zdalnej (i często
równoległej zdalnej pracy rodziców) ujawniły się praktycznie wszędzie tam, gdzie
dostępny jest tzw. internet radiowy;
3. Cyberbezpieczeństwo, szczególnie w przypadku dzieci młodszych;
4. Deficyty cyfrowych, edukacyjnych i wychowawczych kompetencji rodziców,
ujawniające się w warunkach zdalnej nauki.
Projekty obecnej perspektywy odpowiedziały skutecznie na wyzwanie pierwsze. Wyzwanie
drugie jest ogólnym wyzwaniem rozwojowym, które powinno być wzięte pod uwagę w
ramach wsparcia ukierunkowanego na wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, euczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. W ramach wsparcia edukacji
ogólnej konieczne jest natomiast – niezależnie od tego, czy konieczność nauki zdalnej
wystąpi w przyszłości – uwzględnienie ujawniającej się w ostatnim roku deficytów wiedzy
uczniów w zakresie ochrony swoich danych wrażliwych w internecie. Kolejna kwestia to
deficyty kompetencji cyfrowych rodziców, którzy w społecznych uwarunkowaniach
województwa podkarpackiego (większy niż przeciętnie odsetek rodziców o wykształceniu
podstawowym, zawodowym i średnim) nie są wystarczająco przygotowani do wsparcia
dziecka w edukacji zdalnej i czuwania nad jego aktywnością w sieci.
Rekomendacja: W projektach przyszłej perspektywy finansowej należy uwzględnić temat
bezpieczeństwa w sieci (zarówno w kontekście kompetencji uczniów, jak i nauczycieli, a
także rodziców). Drugim kierunkiem wsparcia powinno być wsparcie kompetencji
cyfrowych rodziców.

- 133 -

3.3.4 Ocena wpływu wsparcia na zwiększenie współpracy szkół z otoczeniem
Pytanie badawcze nr 13: W jakim zakresie realizacja projektów w obszarze kształcenia
ogólnego wpłynęła na zwiększenie współpracy z otoczeniem? Czy powstały sieci współpracy
międzyszkolnej? Jaki jest potencjał dyfuzji rezultatów, doświadczeń projektowych poza
szkoły biorące udział?
Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość edukacji jest współpraca i
kontakt jej uczestników z otoczeniem edukacyjnym, środowiskiem lokalnym, instytucjami
doradczymi, potencjalnymi pracodawcami, szkołami poza edukacją formalną (np. szkołami
językowymi, bądź szkołami TIK, programowania, robotyki). Jak wynika z badania o
podobnym zakresie do niniejszego – w województwie kujawsko-pomorskim, realizacja
działań szczególnie miękkich angażowała, choć rzadko, szerokie spektrum podmiotów: inne
szkoły, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, służby
takie jak straż miejska, staż pożarna, policja etc. – na potrzeby działań skierowanych do
nauczycieli i dzieci113. Zdecydowana większość dyrektorów objętych badaniem uważała, że
współpraca z innymi podmiotami miała duże lub bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia celów
projektu. Z kolei badanie realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wykazało, że
współpraca szkoły z innymi instytucjami służy rozwojowi dzieci/uczniów – ich zainteresowań,
umiejętności, ale także jest wsparciem procesu edukacji. Instytucje, z którymi współpracują
szkoły to m.in. uczelnie wyższe, inne szkoły, instytucje kultury, ale także firmy prywatne
prowadzące zajęcia dodatkowe114. W zakresie edukacji ogólnej współpraca taka mogła się
pojawić przede wszystkim w ramach Działania 9.2, jak i Poddziałania 6.4.4, czyli w związku z
tworzeniem Podkarpackiego Centrum Nauki.
Analiza wniosków o dofinansowanie wskazuje, że około 1/3 projektów realizowana była w
jakiejś formule partnerstwa. Wskazać można następujące typy projektów partnerskich:


Projekt, którego realnym liderem jest organ prowadzący, a partner odpowiada za
szkolenie nauczycieli, warsztaty dla uczniów, różne inne formy wsparcia wykraczające
poza kompetencje szkół/organu prowadzącego. Przykładem może być współpraca ze
szkołami wyższymi lub ośrodkami doskonalenia nauczycieli;



Projekt realizowany przez wyższą uczelnię w placówce kształcenia ogólnego, który
prowadzi (np. projekt realizowany w Akademickim LO Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania;



Projekt, w którym realnym liderem, odpowiedzialnym tak za zarządzanie projektem,
jak i treści programowe, zaczynając od etapu diagnozy i następnie wniosku
aplikacyjnego jest partner, natomiast organ prowadzący/szkoły jest w ramach

113

EVALU, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
114
Raport tematyczny z badania. Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia
instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
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projektu usługobiorcą – przykładem może być projekt realizowane przez
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu;


Projekt, w którym zewnętrzny partner występuje jako usługodawca zarządzający
projektem (np. „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” w powiecie sanockim,
administrowany przez Syntea sp. z o.o.115).

Niezależnie od tego, że znaczna liczba projektów realizowana była w partnerstwie, należy
podkreślić, że w województwie podkarpackim współpraca w ramach projektów, jak wynika
zarówno z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ/IP, z beneficjentami, dyrektorami
szkół i nauczycielami, nie była priorytetem. Projekty te były rozumiane przede wszystkim
jako interwencja ukierunkowana na likwidację najważniejszych deficytów, decydujących o
jakości usług w szkołach jednego organu prowadzącego. Jak wynika z wypowiedzi
przedstawiciela IZ, współpraca jako czynnik jakości nie była w projektach traktowana
priorytetowo w z uwagi na to, że przy takiej formule interwencji jej wartość dodana oceniana
jest jako stosunkowo niska. Z opinią tą zgadzała się większość dyrektorów placówek i
beneficjentów, z którymi prowadzono wywiady pogłębione. Udzielający wywiadów
nauczyciele uczestniczący w projekcie nie zadeklarowali ani razu uczestnictwa w powstałej w
jego rezultacie sieci wymiany doświadczeń, czy innej formie współpracy. Równolegle jednak
41,5% nauczycieli korzystających ze wsparcia w Działaniu 9.2 deklaruje, że brało udział w
sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli. Z badania jakościowego wynika, że tego
rodzaju współpraca jest zwykle współpracą nieformalną lub współpracą w ramach rady
pedagogicznej (np. organizowanie szkoleń dla członków rady, w ramach których uczestnicy
zewnętrznych form doskonalenia upowszechniają wśród kolegów zdobytą wiedzę). Choć
wynik ten wskazuje, że wśród nauczycieli istnieje znaczny potencjał sieciowania, to
realizowane w ramach Programu projekty Działania 9.2 przyczyniają się do jego
wykorzystania w niewielkim stopniu.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku projektu utworzenia Podkarpackiego Centrum
Nauki, które jako instytucja zakłada działanie w oparciu o sieć szkół partnerskich, do której w
tej chwili należy 80 szkół regionu. Szkoły skupione w tej sieci będą organem doradczym,
konsultacyjnym, ale i weryfikującym działania centrum nauki. Będą też miały za zadanie
propagować i wspierać działalność Centrum w ramach Klubów Młodych Odkrywców. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że większość respondentów zetknęła się z informacją zarówno o
tworzeniu Centrum, jak i o działającej wokół niego sieci szkół po raz pierwszy w momencie
udzielania wywiadu (deklarując, notabene, zwykle duże zainteresowanie uzyskaniem
głębszej wiedzy na ten temat i ewentualne podjęcie współpracy).
Należy dodać, że z 36 odpowiadających na pytanie ankiety o realizację projektu przy
współpracy z podmiotem zewnętrznym, 22 beneficjentów Działania 9.2 zadeklarowało brak
takiej współpracy zarówno w ramach sformalizowanego partnerstwa, czy poza formułą
115

Firma ta realizuje kilka projektów o dość podobnej konstrukcji, nie tylko w woj. podkarpackim, ale np.
również w lubelskim.
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partnerstwa. Jak wynika z badań jakościowych, zadaniem partnerów było udostępnienie
zasobów ludzkich, technicznych i organizacyjnych do realizacji projektu. Najczęściej
deklarowanym obszarem współpracy było prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów i
uczennic oraz warsztaty i szkolenia dla kadry nauczycielskiej; kolejnym – koordynacja
projektu. W tym kontekście rozkład odpowiedzi beneficjentów na pytanie, czy projekt
wpływa na współpracę szkół z otoczeniem – względnie wysoki odsetek odpowiedzi
negatywnych oraz drugi w kolejności po „raczej tak” odsetek odpowiedzi „trudno
powiedzieć”, blisko 20% – wskazuje na ogólnie niski priorytet współpracy jako celu bądź
rezultatu projektu.
Wykres 23 Odsetki odpowiedzi beneficjentów na pytanie: Czy Państwa projekt
wpływa/będzie miał wpływ na zwiększenie współpracy szkoły/szkół z otoczeniem?
30,6%

19,4%

19,4%

16,7%
13,9%

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów, n=36
Na podstawie studiów przypadku można stwierdzić, że doświadczenia organów
prowadzących, dyrektorów i nauczycieli, związane ze współpracą z partnerem, który
odpowiada za istotną część projektu (np. koordynację) są niejednoznaczne. Np. w projekcie
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Dębickiego”, gdzie liderem był wprawdzie powiat dębicki, ale za koordynację i część
programu odnoszącego się do kształtowania kompetencji kluczowych odpowiadało
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – deklarowano jednoznacznie zadowolenie z przejęcia
przez partnera części administracyjnej projektu. Z drugiej strony jednak negatywnie
oceniono duży wpływ partnera na program zajęć, który w ocenie dyrektora i nauczyciela miał
ograniczony związek z zadaniami szkoły.
Przypadek projektu realizowanego przez powiat dębicki w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu można uznać za projekt jedyny pośród
analizowanych przypadków, w którym partnerstwo oznaczało jednoznacznie wartość
dodaną. Przejawiało się to zarówno w postaci oferty doskonalenia, skierowanej do
nauczycieli, gdzie przeważały zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, a w przypadku uczniów –
zajęcia z zakresu wiedzy o lokalnym rynku pracy (w tym zapoznawanie się uczniów poprzez
wizyty w firmach ze specyfika pracy w różnych branżach) oraz doradztwo zawodowe.
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Problematyka potrzeb z zakresu wiedzy o rynku pracy również uwzględniona została w
diagnozie, przygotowanej przez partnera, we współpracy z organem prowadzącym. Warto
zwrócić uwagę, że nauczyciele, jak i przedstawiciel powiatu wyrazili zainteresowanie
kontynuacją współpracy w wypracowanej w ramach projektu formule, a także realizacją
podobnego projektu w przyszłości.
W pozostałych przypadkach, gdy w projekcie pojawiał się partner, pełnił on zwykle rolę
usługodawcy (najczęściej realizatora doskonalenia nauczycieli, organizatora części zajęć dla
uczniów), lub – bądź równolegle – administratora projektu (zwykle odpowiedzialnego też za
opracowanie wniosku o dofinansowanie). Należy dodać, przyjęcie takiej formuły partnerstwa
wiązało się z przekonaniem o braku wpływu na projekt, a także konfliktami co do zakresu
odpowiedzialności realizatorów projektu, jak również co do wzajemnych zobowiązań.
Przykładowo, w przypadku projektu realizowanego w tego rodzaju usługowej formule
partnerstwa, przedstawiciel organu prowadzącego (powiat sanocki) stwierdził, że w wyniku
negatywnych doświadczeń, kolejnym ewentualnym projektem zarządzać będzie
samodzielnie.
Formuła lokalnej interwencji na poziomie organu prowadzącego/szkoły nie wymusza
podejmowania współpracy partnerskiej i – jak widać z powyższego – może prowadzić do
rezygnacji z podejmowania partnerstwa. W przekonaniu dyrektorów szkół i nauczycieli,
zajęcia z uczniami prowadzone powinny być przez nauczycieli szkoły, a jedynie szkolenia
samych nauczycieli i ewentualnie koordynacja projektu powierzona może być partnerowi.
Jako wartościowych partnerów wskazywano też lokalnych pracodawców, którzy mogą
wspomagać zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Brak lub ograniczona liczba projektów realizowanych w partnerstwie lub partnerstwo w
projektach ograniczone do korzystania z usług firmy szkoleniowej, czy doradczej utrudnia
integrację lokalnych i regionalnych zasobów na rzecz poprawy jakości edukacji ogólnej.
Innymi słowy, nie pozwala wykorzystać zasobów, jakimi dysponują podmioty działające
lokalnie (jak np. Dębicki Klub Biznesu), lub na poziomie regionu (np. wyższe uczelnie,
regionalne stowarzyszenia pracodawców, organizacje pozarządowe, mające w celach
statutowych rozwój edukacji, centra popularyzacji nauki itp.). O wartości dodanej
partnerstwa decyduje zatem zarówno jego formuła (nie jest partnerstwem komercyjne w
istocie zarządzanie projektem, czy świadczenie usług szkoleniowych), jak i typ partnera,
którego charakter działalności powinien gwarantować, że takową wartość do projektu
wnosi.
Rekomendacja: Rekomenduje się promowanie działań na rzecz podejmowania
partnerstwa w projektach służących poprawie jakości edukacji ogólnej. Realizacja zadań w
partnerstwie i tworzenie sieci współpracy jako rezultat powinny być dodatkowo
punktowane.
Rekomendacja może być wdrożona poprzez wprowadzenie w regulaminie przyszłych
konkursów kryteriów promujących podejmowanie partnerstwa w projektach. Kryteria
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powinny wskazywać, jakiego typu instytucje i organizacje są uznawane za podmioty
wnoszące istotną wartość dodaną w projekcie szkoły wyższe, centra doskonalenia
nauczycieli, aktywne sieci współpracy szkół/nauczycieli, jednostki badawczo-rozwojowe,
zajmujące się doskonaleniem metod nauczania, organizacje pozarządowe, zajmujące się
rozwojem edukacji ogólnej oraz firmy konsultingowe, mogące wykazać się dorobkiem w tym
zakresie, centra popularyzacji nauki.
3.3.5 Ocena realizacji polityk horyzontalnych w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 9: W jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach z zakresu
edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych, tj.
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego
rozwoju?
Zasady horyzontalne w dokumentach unijnych i krajowych
Spełnianie zasad horyzontalnych w ogólnych dokumentach unijnych i krajowych odnoszące
się do edukacji ogólnej jest tożsame z realizacją tych zasad opisaną w rozdziale dot. edukacji
przedszkolnej.
Wypełnienie zasad horyzontalnych w projektach w obszarze edukacji ogólnej
realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020
Podobnie jak w przypadku edukacji przedszkolnej, szczegółowe zasady realizacji zasad
horyzontalnych w obszarze wsparcia edukacji ogólnej w projektach zawarto w RPO WP 20142020. W Poddziałaniach 6.4.3 oraz 6.4.4 dopuszczono przede wszystkim projekty
poprawiające infrastrukturę placówek, a obowiązkowym warunkiem realizacji tych
projektów było przeprowadzenie prac zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
tzn. wytworzona w ramach projektu infrastruktura ma zwiększyć dostępność i wyeliminować
bariery dla osób niepełnosprawnych. W ramach Działania 9.2 przewidziano m.in. projekty
poprawiające przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi dysfunkcjami lub
potrzebami lub uczniami z niepełnosprawnością, a także doposażenie placówki w sprzęty
sprzyjające pracy z takimi uczniami. Przyznanie wsparcia musiało być poprzedzone
przeprowadzeniem diagnozy potrzeb danej placówki i wykazanie, że realizacja założonej
pomocy dla ww. grup nie jest możliwa w innych warunkach. W Poddziałaniu 9.6.1 założono
natomiast przyznawanie wsparcia stypendialnego uczniom znajdującym się w niekorzystnych
warunkach materialnych. Wsparcie z tego poddziałania miało na celu wyrównanie ich szans
wobec pozostałych uczniów. Wyraźnie podkreślono w SZOOP konieczność przyznawana
wsparcia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
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Jak wskazano w ewaluacji mid-term RPO WP 2014-2020116, na etapie programowania
wsparcia potrzeby szkół kształcących ogólnie były duże, ponieważ obejmowały zarówno
wsparcie ukierunkowane na szkołę, czyli podnoszenie kompetencji nauczycieli, jak i na
infrastrukturę placówek, a konkretnie ich dostosowanie do nowoczesnych technik pracy z
uczniem. Uwzględnienie obu tych obszarów wsparcia (infrastrukturalnego i inwestycji w
kapitał ludzki) jest istotne, ponieważ gwarantuje, że efekty wsparcia będą bardziej
długotrwałe, tzn. dostępne dla kolejnych uczniów. Zmieniające się otoczenie społecznogospodarcze wymaga od nauczycieli i pedagogów ciągłego szkolenia się i podnoszenia
swoich kompetencji, co często jest możliwe głównie dzięki środkom z UE. Dobrze
wykwalifikowana kadra zapewni kształcenie dla dzieci z różnymi potrzebami na wysokim
poziomie, a dostosowanie infrastruktury szkoły podstawową dostępność do oferty
edukacyjnej placówki dla następnych roczników uczniów.
Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Poddziałania 6.4.3, Poddziałania 6.4.4, Działania
9.2 oraz Poddziałania 9.6.1 mogli korzystać ze szkoleń z zakresu zasad horyzontalnych
organizowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 – opisanych w rozdziale dot. edukacji
przedszkolnej.
Z przeprowadzonych w ramach studiów przypadku wywiadów pogłębionych wynika, że
wszyscy beneficjenci standardowo i szablonowo oraz zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentach realizują zasady horyzontalne. Z reguły, monitoring i kontrola realizacji
projektów wykazywały, że przedstawione we wnioskach o dofinansowanie założenia
związane z realizacją zasad horyzontalnych są wypełniane. Trudno jednak wskazać na
wyróżniające się sposoby realizacji zasad horyzontalnych w obszarze edukacji ogólnej – w
większości projektów wypełnianie zasad horyzontalnych przebiega podobnie. Beneficjenci
widzą wypełnianie zasad horyzontalnych raczej jako element dodatkowy 117. Większą wagę
przywiązują do tego dyrektorzy przedszkoli w obszarze edukacji przedszkolnej niż
beneficjenci z obszaru edukacji ogólnej.
Zasada zrównoważonego rozwoju była realizowana głównie poprzez edukację, szkolenia i
ogólne działania informacyjne w zakresie aspektów ekologicznych, w tym np. z zużycia
materiałów, oszczędności energii, dwustronny druk materiałów projektowych. Przykładem
działań proekologicznych przez beneficjentów była także rezygnacja z rozpowszechniania
drukowanych materiałów informacyjnych, np. kolportażu ulotek o projekcie, a w zmian tego
prowadzenie promocji projektu poprzez przekaz ustny118.
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami była realizowana na kilka sposobów, m.in. otwarty dostęp do
116

Konsorcjum EVALU oraz ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.
117
Studia przypadków.
118
Studia przypadków.
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rekrutacji do projektu, prowadzenie działań informacyjnych o projektach uwzględniających
równy dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnościami, opracowanie materiałów
edukacyjnych w sposób niedyskryminacyjny, dobre przygotowanie psychologicznopedagogiczne kadry do współpracy z osobami ze specjalnymi potrzebami, zlikwidowanie
barier architektonicznych w budynkach lub ich częściach, w których odbywały się zajęcia.
Niektóre szkoły zdecydowały się na wprowadzenie jednakowego regulaminu dla wszystkich
uczestników projektu w obrębie jednej placówki, co likwidowało ewentualne podziały. W
celu wyrównania szans osób z grup zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją, część
szkół wprowadziła punkty premiujące – np. dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub uczniów z mniejszości narodowej. Niektóre projekty zapewniały także zaopatrzenie
szkoły w sprzęt dostosowany do potrzeb uczniów niesłyszących, słabowidzących.119
Podstawowym czynnikiem realizacji zasady przez beneficjentów jest zatem zgodność
projektu z kryteriami oraz wytycznymi w tym zakresie. Wypełnienie zasady horyzontalnej
zgodnie z założonymi w projekcie zapisami wymaga odpowiedniego przygotowania kadry
nauczycielskiej placówki oraz dopilnowanie realizacji wszystkich założonych celów przez
kadrę zarządzającą. Skutecznemu zapewnieniu wsparcia pomaga także dobrze
przeprowadzona diagnoza problemów sporządzona przed zgłoszeniem projektu.
Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie wzbudzała problemów wśród
beneficjentów. Nie wystąpiły problemy z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć z uwagi
na to, że uczniowie i uczennice kwalifikowani byli do projektów przede wszystkim ze względu
na potrzeby z zakresu kształcenia kompetencji. Rekrutacja do projektów była otwarta,
umożliwiała uczestnictwo każdego chętnego ucznia lub uczennicy – jedynym ograniczeniem
była często tematyka zajęć, jednak także w tym zakresie beneficjenci starali się zlikwidować
stereotypowe podejście np. do uczestnictwa dziewcząt w zajęciach technicznych i zachęcali
je do wzięcia udziału w tego typu zajęciach dodatkowych. Rekrutacja była prowadzona
poprzez promocję przełamywania segregacji na rynku pracy, promocję udziału dziewcząt w
zajęciach uznawanych za „męskie” i udział chłopców w zajęciach uznawanych za domenę
dziewcząt. Również w przypadku rekrutacji na szkolenia dla nauczycieli jedynym kryterium
był nauczany przez nich przedmiot.
Przedstawiciele IZ oraz IP, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione ocenili, że wśród
beneficjentów RPO WP 2014-2020 z obszaru edukacji ogólnej nie wystąpiły raczej problemy z
wypełnianiem zasad horyzontalnych.
Podsumowując, nie zidentyfikowano problemów w realizacji zasad horyzontalnych w
projektach z obszaru edukacji ogólnej.

119

Studia przypadków.
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3.4 Ocena efektywności wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 7: Jaka była efektywność prowadzonych działań?
Dla większości beneficjentów, zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i wsparcia
kompetencyjnego, możliwość otrzymania wsparcia była czynnikiem krytycznym dla realizacji
działań, w szczególności w Działaniu 9.2, w którym 83,3% respondentów stwierdziło, że brak
wsparcia skutkowałby całkowitą rezygnacją z projektu (63,6% w Poddziałaniu 6.4.3). Zatem z
punktu widzenia potrzeb beneficjentów efektywność finansowa wsparcia jest wysoka.
Z kolei z perspektywy beneficjentów, na efektywność kosztową negatywnie wpłynęło
zwiększenie kosztów w trakcie realizacji projektów (wskazało na to 59,1% respondentów w
Poddziałaniu 6.4.3 oraz co dziesiąty w Działaniu 9.2). Z punktu widzenia celów Programu te
problemy nie miały znaczenia, gdyż nie generowały trudności z osiąganiem wskaźników,
które zostały wielokrotnie przekroczone (przed zmianami i aktualizacją w Programie wartości
docelowych w maju 2020 roku).
Wykres 24 Ocena, czy udałoby się osiągnąć takie same efekty projektu przy niższych kosztach
projektu (% odpowiedzi)
Poddziałanie 6.4.3
4,5%

Działanie 9.2
Zdecydowanie nie

4,5%

4,5%

2,8%

5,6%

Raczej nie

40,9%

Raczej tak

38,9%

Zdecydowanie tak
45,5%

Jest za wcześnie, aby
to ocenić

52,8%

Nie wiem/ trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów, n=22
(6.4.3), n=36 (9.2)
Zdaniem beneficjentów, relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi
efektami wsparcia, były optymalne. Większość z nich oceniła, że nie udałoby się osiągnąć
takich samych efektów projektu przy niższych kosztach projektu
W Poddziałaniu 6.4.3 wdrożono kryterium premiujące Efektywność kosztowa wskaźnika
Liczba miejsc objętych wsparciem, zgodnie z którym dodatkowe punkty otrzymywały
projekty, których średni koszt dofinansowania 1 miejsca w objętej wsparciem infrastrukturze
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w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej był porównywany do wartości
bazowego dofinansowania obliczonego przez IZ na poziomie 1581,56 EUR (tj. 6 753,10 zł).
Analiza średniego kosztu jednostkowego wskaźnika dla projektów zakończonych wskazuje
na bardzo wysoką efektywność kosztową wsparcia. Najwięcej projektów (64 spośród 85
zakończonych) osiągnęło najwyższą efektywność kosztową, generując niemal wszystkie (97%
wszystkich) miejsca. Faktyczny średni koszt jednostkowy w tej największej grupie projektów
był ponad 5 krotnie niższy niż wyznaczony limit w kryterium premiującym (określonym na
poziomie <85% wskaźnika bazowego, czyli mniej niż 5740,5 zł). Analiza ta pokazuje, że
prawdopodobnie nawet bez zastosowania tego kryterium, efektywność kosztowa
wskaźnika utworzenia 1 miejsca w infrastrukturze edukacyjnej byłaby wysoka. Wskazuje
to na potrzebę zmodyfikowania wartości przedziałów tego kryterium dla bardziej
wymagające wobec najniższego poziomu kosztu.
Tabela 4 Efektywność kosztowa wskaźnika Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej dla projektów zakończonych w
Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
Liczba
projektów

Wartość
wskaźnika
osiągnięta

Wartość
dofinansowa
nia UE

Średni
koszt 1
miejsca

Bardzo wysoka efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie <85%
wskaźnika bazowego)

64

43021

47 593 955,45

1 106,30

Wysoka efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym lub
równym 85% i niższym lub równym
niż 100% wskaźnika bazowego)

5

864

5 549 603,01

6 423,15

Średnia efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym niż
100% i niższym niż 125% wskaźnika
bazowego)

4

102

733 187,14

7 188,11

Niska efektywność (wskaźnik
efektywności na poziomie wyższym lub
równym 125% wskaźnika bazowego)

12

262

3 381 519,31

12 906,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014
W Działaniu 9.2, dla zachowania efektywności kosztowej wsparcia, wartość projektu była
uzależniona od zaplanowanego do osiągnięcia wskaźnika „Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie” i stanowiła wynik
przemnożenia wartości docelowej w/w wskaźnika przez kwotę 2500 zł w przypadku szkół
kształcenia ogólnego albo kwotę 1000 zł w przypadku szkół zawodowych i placówek w
rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 Ustawy o systemie oświaty. Koszt jednostkowy wskaźnika na
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etapie programowania oszacowano w wysokości 2,5 tys. zł. W projektach osiągnięto
znacznie wyższą efektywność kosztową, co pozwoliło ponad 4 krotnie podnieść docelową
wartość wskaźnika w Programie. Średni koszt jednostkowy wsparcia 1 ucznia w projektach
zakończonych wyniósł 1734,05 zł.
Analiza kosztorysów kolejnych edycji programu stypendialnego w Poddziałaniu 9.6.1
wskazuje za zmienną efektywność kosztową wsparcia. W pierwszych dwóch edycjach koszty
pośrednie w projekcie nie przekroczyły 7% całości kosztów. W kolejnym roku, udział tych
kosztów wzrósł do 17%, gdyż nominalnie koszty te oszacowano o 80% większe niż rok
wcześniej, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypłacanych stypendiów o 190 sztuk. W
kolejnym roku koszty te zmniejszono.
W efekcie koszt jednostkowy wypłaconego stypendium wahał się od 2150 zł do 2400 zł.
Tabela 5 Efektywność kosztowa programów stypendialnych w Poddziałaniu 9.6.1
Liczba
stypendiów w
każdym roku wartość
docelowa
Projekt
2016/2017
Projekt
2017/2018
Projekt
2018/2019
Projekt
2019/2020

Kwota
stypendium
na 1 ucznia
w każdym
roku (zł)

Koszty
bezpośrednie
(stypendia) suma - w
projekcie (zł)

550

2 000,00 2 200 000,00

590

2 000,00 2 360 000,00

400

2 000,00 1 600 000,00

476

2 000,00 1 904 000,00

Koszty
pośrednie
- suma w
projekcie
(zł)
165
000,00
177
700,00
320
000,00
285
600,00

Udział
kosztów
pośredni
ch w
całości
budżetu

Koszt
jednostko
wy 1rocznego
stypendiu
m

7%

2 150,00

7%

2 150,59

17%

2 400,00

13%

2 300,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie

3.5 Ocena trwałości wsparcia w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 6: Jaka jest trwałość projektów, w szczególności na ile wykorzystanie
TIK w nauczaniu i nauka metodą eksperymentu jest realizowane poza projektem w bieżącej
pracy nauczycieli?
W badaniu „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS”
stwierdzono, że w przypadku wielu projektów PO KL w obszarze edukacji ich trwałość
okazała się ograniczona. Barierą dla rzeczywistej trwałości był brak odgórnego pomysłu na jej
zapewnienie. Według analizowanych raportów nawet sprawdzone rozwiązania
wypracowane w projektach nie mają pewnych szans na wdrożenie i upowszechnienie w
systemie po zakończeniu finansowania ze środków UE. Główną przyczyną jest brak funduszy,
ale często jest to też zmiana priorytetów w polityce MEN. Brakuje metod i procedur bieżącej
analizy oraz oceny efektów podejmowanych działań. W większym stopniu przykładana jest
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waga do strony formalnej projektów konkursowych oraz ich właściwego rozliczenia, niż
strony merytorycznej. Na podstawie analizy raportów dotyczących wsparcia EFS ewaluatorzy
w wyżej wymienionym badaniu ocenili, że dzięki wsparciu z EFS poprawiła się jakość
dostępnego sprzętu w szkołach, zwłaszcza sprzętu związanego z TIK. Zwiększyła się również
skala jego wykorzystania w dydaktyce a także podniosły się kompetencje nauczycieli w
zakresie stosowania TIK. Zauważono, że w wielu szkołach użycie TIK nie łączy się z
zastosowaniem zindywidualizowanych technik dydaktycznych. W badaniu tym
zdiagnozowano niewystarczający zakres wsparcia w zakresie zajęć uwzględniających
innowacyjne metody dydaktyczne, takie jak zajęcia metodą eksperymentu. W ramach innego
badania podkreślono, że wśród uczestników szkoleń z TIK zdecydowana mniejszość
deklarowała (12% badanych), że potrafiliby wykonać mniej niż połowę tego, czego się
nauczyli120. Województwo podkarpackie okazało się być jednym z tych regionów, gdzie
nauczyciele zarówno najrzadziej wykorzystywali TIK w nauczaniu, jak i polecali stosowanie
TIK uczniom na lekcjach121.
Jak wskazano w rozdziale 3.2.4, czynnikiem obniżającym trwałość projektów jest
uzależnienie działań na rzecz poprawy jakości edukacji ogólnej od powodzenia w
pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. W związku z tym należy postawić pytanie, które z
elementów realizowanych projektów mogą być kontynuowane bądź dzięki środkom
własnym beneficjenta, bądź bez dodatkowych kosztów.
Na podstawie studiów przypadku można stwierdzić, że organy prowadzące deklarują
utrzymanie i wykorzystanie pozyskanego w ramach projektu wyposażenia; rzadziej
deklarowane jest jego uzupełnianie. Kontynuowanie uzupełniania kompetencji nauczycieli
deklarowane jest tylko w zakresie ustawowym. Jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć w formach
warsztatowych i laboratoryjnych i poza szkołą – większość w przypadku zakończonych
projektów jest kontynuowana. Ograniczeniu muszą podlegać natomiast zajęcia wyjazdowe i
pozalekcyjne, przy czym te ostatnie są czasem prowadzone – wg deklaracji dyrektorów i
nauczycieli – bez dodatkowego wynagrodzenia. Udzielający wywiadów są jednak świadomi,
że taka formuła nie daje gwarancji trwałości rezultatów projektu.
Równocześnie większość beneficjentów wskazuje jako główne źródła zagrożenia dla
trwałości projektów brak źródeł dalszego finansowania działań, zrealizowanych w ramach
projektu. Jako bardzo duże zagrożenie aż 50% beneficjentów badania ilościowego wskazuje
brak środków i źródeł finansowania działań miękkich/ kompetencyjnych. Podobnie oceniane
jest zagrożenie brakiem środków i źródeł finansowania zakupów wyposażenia dydaktycznego
(47%). Rotacja, odchodzenie z pracy nauczycieli wskazywane jest jako zagrożenie trzecie w
kolejności – wskazało tę odpowiedź 42% beneficjentów.

120

M. Zub (red.), Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, MIiR, Warszawa 2019.
121
Tamże.

- 144 -

Wykorzystanie zakupionego wyposażenia TIK i dydaktycznego nie wymaga zbyt dużych
nakładów i w wywiadach z dyrektorami placówek oraz w studiach przypadku wskazywane
było jak element gwarantujący długotrwałe oddziaływanie, zwłaszcza w połączeniu z nowymi
kompetencjami nauczycieli. Można by wskazać zatem dokonane zakupy wyposażenia jako
rezultat projektu o bardzo wysokiej trwałości, pod warunkiem jednak, gdyby trwałość
rozpatrywać w kontekście pojedynczej szkoły i jej wyników, a nie wyników wszystkich szkół
prowadzonych przez dany organ. W sytuacji bowiem, gdy doposażano tylko część szkół
prowadzonych przez dany organ – i co miało miejsce najczęściej – powstawała
nierównowaga między szkołami biorącymi udział w projekcie i pozostającymi poza
projektem. Kryteria konkursowe, w ramach których szkoły uzyskiwały dostęp do wsparcia,
zawierały preferencje dla szkół osiągających odpowiednio niski poziom wyników
egzaminacyjnych. Szkoły o najniższych i najwyższych osiągnięciach na danym terenie były
zwykle podobnie wyposażone w sprzęt i narzędzia TIK, a także w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, służące nauce metodą eksperymentu, co po zakończeniu projektu te o
względnie wyższej jakości nauczania stawiało w niekorzystnej sytuacji. Kolejnym zatem
pytaniem, które należy sobie postawić oceniając trwałość projektów, będzie: czy organy
prowadzące (i w jaki sposób) zamierzają wyrównywać stworzone przez projekt
dysproporcje (jeśli wystąpiły)?
Zebrane w ramach studium przypadku deklaracje wykluczają raczej wyrównanie dysproporcji
wyposażenia i kompetencji nauczycieli w ramach budżetu organu prowadzącego. Jako
podstawowe źródło wskazuje się przede wszystkim środki unijne w ramach kolejnej
perspektywy – o ile zmienione zostaną kryteria dostępu. Jako kolejne źródło – wskazuje się
na programy rządowe, podobne do programu Aktywna Tablica, z zastrzeżeniem, że wsparcie
w ich ramach jest wyraźnie mniejsze.
W ocenie beneficjentów, trwałym rezultatem wsparcia w ramach Programu jest
zmodernizowana i wybudowana w ramach Poddziałania 6.4.3 infrastruktura. 73%
uczestniczących w badaniu ilościowym beneficjentów tego Poddziałania ocenia, że
infrastruktura będzie mogła być wykorzystywana przez ponad 10 lat. Równocześnie na
pytanie, jak długo widoczne będą efekty projektu, aż 83% beneficjentów Działania 9.2
odpowiedziało, że efekty projektu będą widoczne przez wiele lat. Zestawiając to z wynikami
badania jakościowego – odnieść to należy przede wszystkim do zakupionego wyposażenia.
Opierając się o zaprezentowane wyżej wyniki, skonstruować można następującą logikę
trwałości rezultatów wdrażania Programu na terenie powiatu/gminy:
1. Uzupełnione zostają w ramach projektu deficyty części szkół w zakresie wyposażenia
TIK i dydaktycznego;
2. Nauczyciele szkół wytypowanych do projektu podnoszą swoje kwalifikacje
dydaktyczne i w zakresie TIK;
3. Powstałe między szkołami dysproporcje w zakresie wyposażenia i kompetencji
nauczycielskich organ prowadzący wyrównuje z innych źródeł;
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4. Odchodzenie przeszkolonych nauczycieli z zawodu jest ograniczone;
5. Nowi nauczyciele, korzystający z zakupionego wyposażenia, uzupełniają swoje
kompetencje w oparciu o dostępne organowi prowadzącemu źródła finansowania;
6. Organ prowadzący finansuje z dostępnych źródeł zajęcia pozalekcyjne i wyjazdowe,
kółka zainteresowań oraz inne formy zwiększania atrakcyjności nauki.
Pomimo dość optymistycznych deklaracji beneficjentów, zawartych w odpowiedziach na
pytania ankiety, analiza studiów przypadku i wywiadów z dyrektorami placówek wskazuje, że
spełnione w tej chwili – przynajmniej dla tych projektów, które były przedmiotem studiów –
są tylko dwa pierwsze warunki, a czwarty wydaje się problematyczny z uwagi na malejącą
atrakcyjność zawodu nauczyciela w Polsce122. W związku z tym trwałość wpływu projektów
na jakość edukacji ogólnej w województwie podkarpackim, szczególnie tych realizowanych
w ramach Działania 9.2 – wydaje się dość ograniczona, czyli porównywalna do tych
realizowanych w ramach perspektywy 2007-2013.

3.6 Ocena komplementarności EFS i EFRR w obszarze kształcenia ogólnego
Pytanie badawcze nr 8: Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych
PI w obszarze kształcenia ogólnego?
Komplementarność międzyfunduszowa
W obszarze kształcenia ogólnego 27 beneficjentów zrealizowało razem 63 projekty
finansowane z EFRR, jak i EFS, z czego 54 można uznać za komplementarne w ujęciu
terytorialnym. Najwięcej z nich zostało zrealizowanych w powiatach dębickim, łańcuckim
oraz rzeszowskim (po 6). Jeśli chodzi o rozmieszczenie terytorialne wsparcia w ujęciu
gminnym to najwięcej projektów komplementarnych zostało zrealizowanych w gminie
Lubaczów (wsparcie w ramach pięciu projektów). Następnie po cztery projekty realizowały
gmina Głogów Małopolski (powiat rzeszowski), Łańcut (powiat łańcucki), Dukla (powiat
krośnieński) oraz Dębica (powiat dębicki). Na mapie województwa znajdziemy powiaty, w
których nie realizowano żadnego projektu komplementarnego. Są to: jarosławski, leski,
przeworski, ropczycko-sędziszowski, sanocki oraz tarnobrzeski.
Z badania terenowego wynika, że na realizację takich projektów ma wpływ aktywność
beneficjentów w pozyskiwaniu środków unijnych oraz wynikające z niej doświadczenie w
122

Zgodnie z danymi Monitora Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej z roku 2019 nieatrakcyjnym czynią zawód
nauczyciela przede wszystkim niskie zarobki. Większość polskich nauczycieli posiada kwalifikacje
przewyższające minimalne wymogi (Komisja Europejska / EACEA / Eurydice, 2018). Roczne wynagrodzenie
zasadnicze początkującego nauczyciela według standardu siły nabywczej (PPS) wynosi jednak mniej niż połowę
średniej UE –12 091 EUR. W 2017r. średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych
wynosiło 82% pensji innych pracowników z wykształceniem wyższym w Polsce (OECD, 2018b). Zgodnie z
danymi Najwyższej Izby Kontroli studia nauczycielskie wybiera wielu absolwentów szkół średnich, którzy
osiągnęli słabe wyniki w nauce (NIK, 2017). Ostatnie badania również wykazały, że karierę nauczyciela planuje
mniej niż 4% najlepszych studentów; a wśród studentów matematyki zawód ten cieszy się jeszcze mniejszą
popularnością (Herbst, 2018).
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korzystaniu z nich. Z analizy badań ewaluacyjnych w obszarze wsparcia kształcenia ogólnego
można wnioskować, że z funduszy bardziej intensywnie korzystały szkoły, które miały
większy potencjał – tak pod względem wielkości placówki, jak i lepiej rozwiniętego
zarządzania w obszarach diagnozowania potrzeb, planowania i współpracy123. Tym samym
wraz z upływem czasu zwiększają się różnice pomiędzy potencjałem „najsilniejszych” i
„najsłabszych” szkół.
Na poziomie regionalnym podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowych
mechanizmów koordynacji w ramach RPO WP 2014-2020 jest Instytucja Zarządzająca
Programem. Ramy do komplementarności międzyfunduszowej zostały stworzone na
poziomie dokumentów programowych. Mechanizmy zapewniające komplementarność
zostały zagwarantowane poprzez ustalenie kryterium formalnego mającego na celu
zapewnienie spójności z celami EFS w konkursach w ramach Poddziałania 6.4.3. IZ RPO WP
uznała, że mechanizm ten będzie wystarczający, bo nie ogranicza realizacji projektów EFS.
Wnioskodawcy opisywali, w jaki sposób zamierzają zapewnić spójność z celami EFS w
studium wykonalności. Wykazywali w nim również, że powstała infrastruktura będzie
wykorzystywana do celów edukacyjnych. Jak wynika z analizy wniosków o dofinansowanie
beneficjenci wykazywali w nich planowane do realizacji wskaźniki produktu specyficzne dla
projektu w tym „Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych”.
Wnioskodawcy składający wniosek o dofinansowanie projektu EFRR nie byli zobowiązani do
złożenia wniosku w zakresie EFS. Jednocześnie otrzymane środki na realizację projektu EFRR
nie warunkowały, ani nie premiowały dofinansowania projektu w ramach EFS, jeśli takowy
wnioskodawca złożył. Zdaniem IZ RPO WP zachowanie komplementarności między
projektami infrastrukturalnymi i „miękkimi” jest konieczne, beneficjenci powinni jednak mieć
możliwość elastycznego działania w tym zakresie (finansowanie komplementarnych działań z
funduszu EFS, ale także innych środków zewnętrznych lub środków własnych).
To, co zwraca szczególną uwagę, jest znaczna kwota dofinansowania dostępna w ramach
cross-financingu w realizowanych projektach EFS. Z wywiadów z IZ RPO WP wynika, że
beneficjenci chętnie korzystali z tego mechanizmu, dzięki czemu została zapewniona
spójność realizowanych działań. Elastyczność takiego sposobu finansowania projektów
pozwala na uniknięcie potencjalnych trudności związanych np. z koniecznością powiązania
realizacji projektu finansowanego ze środków EFS z harmonogramem realizacji projektów
dofinansowanych z EFRR, czy chociażby z koordynacją dwóch dużych projektów w tym
samym czasie.
Mimo wszystko wyniki badania ilościowego z beneficjentami pokazały, że projekty
realizowane ze środków EFRR nie mają dużego znaczenia dla osiągnięcia celów projektu EFS,
choć pozostają spójne z celami EFS. Powodem takiego twierdzenia może być mała liczba
123

Zob. EVALU, Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Raport cząstkowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019.
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realizowanych projektów, EFS i EFRR, które są bezpośrednio ze sobą powiązane, a które
stanowiły jedynie 1/3 wszystkich projektów. Ankietowani wskazali, że cele projektu
współfinansowanego z EFS zostałyby osiągnięte bez projektu EFRR. Z analizy wniosków o
dofinansowanie wynika, że mimo niewielkiej skali projektów komplementarnych pozostałe
projekty cechuje duże powiązanie celów realizowanych działań. Projekty EFS korzystały lub
korzystają z efektów rzeczowych realizacji projektu finansowanego z EFRR. Ich
komplementarność polegała w dużym stopniu na modernizacji infrastruktury dydaktycznej,
zakupie wyposażenia i pomocy dydaktycznych, które służyły „efektom miękkim”, tj.
podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację zajęć
pozalekcyjnych i szkoleń/kursów. Komplementarność międzyfunduszowa służy
maksymalizacji efektywności udzielanego wsparcia. Z przeprowadzonych wywiadów z
dyrekcją szkół wynika, że realizacja wyłącznie projektu skutkującego powstaniem nowej
infrastruktury, lub jedynie przeprowadzeniem miękkich działań nie odpowiedziałaby w pełni
na zdiagnozowane potrzeby szkół.
Działania uzupełniające efekty projektów
Organy prowadzące realizują działania uzupełniające wsparcie otrzymane w ramach
Programu ze środków własnych. 8 z 10 beneficjentów Działania 9.2, którzy finansowali
dodatkowe działania ze środków własnych wskazało, że najwięcej środków przeznacza się na
zakupy materiałów dydaktycznych i wyposażenie szkół. Badania jakościowe pokazują
jednocześnie, że środki przeznaczane na zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK są na
tyle małe, że wystarczają jedynie na bieżące uzupełnienie braków w wyposażeniu szkoły.
Niewiele mniej, bo 7 ankietowanych wskazało z kolei, że najwięcej finansuje się działań
skierowanych do nauczycieli na doskonalenie zawodowe.
Podsumowując, mimo niewielkiej skali bezpośredniego powiązania projektów EFRR i EFS,
określone przez IZ RPO WP mechanizmy zapewniania spójności na poziomie celów oraz
realizowanych typów działań obu Funduszy uznaje się za wystarczające, ponieważ
przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego,
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, jak również zwiększenie dostępu
do wysokiej jakości usług edukacyjnych. To, co pozostaje nadal aktualnym wyzwaniem to
potrzeba komplementarnego wspierania poprzez doposażanie szkół w odpowiedni sprzęt,
kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii w procesie dydaktycznym,
a także z innowacyjnych metod nauczania, a następnie przekazywanie wsparcia uczniom,
przy wykorzystaniu narzędzi i nabytych kompetencji. Tylko kompleksowe podejście do
planowania wsparcia pozwoli na długofalowe oddziaływanie na odbiorców projektu.
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3.7 Kształcenie ogólne – podsumowanie
Pytanie badawcze nr 10: Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania
2021-2027 w zakresie wdrażania projektów z zakresu edukacji ogólnej?
Przyjęta w obszarze kształcenia ogólnego logika interwencji okazała się trafna i pozwoliła
osiągnąć zakładane w Programie cele, a także odpowiedzieć skutecznie na wyzwania roku
2020, związane z kryzysową sytuacją edukacji ogólnej w związku z epidemią COVID-19. Inne,
pojawiające w trakcie wdrażania Programu bariery, jak wzrost cen na rynku budowlanym,
czy reorganizacja ustroju szkolnego, a także nadmierne, w odbiorze części beneficjentów,
skomplikowanie i restrykcyjność procedur – nie miały większego znaczenia dla skuteczności
realizacji Programu.
Skuteczność wdrażania Poddziałania 6.4.3 oraz Działania 9.2 jest wysoka – zakontraktowano
i wydatkowano już niemal wszystkie środki, osiągając założone w Programie wskaźniki.
Postępy finansowe i rzeczowe Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę oraz
Poddziałania 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne jest
adekwatne do etapu realizacji projektów.
Wysoko ocenić można efektywność finansową wsparcia pod względem relacji między
kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami wsparcia. Koszty jednostkowe takich
wskaźników jak miejsca w infrastrukturze edukacyjnej oraz wsparcie 1 ucznia wskazuje na
wysoką efektywność.
Doświadczenia perspektywy 2014-2020 pozwalają wskazać dwa rodzaje barier, które w
przyszłości mogą stanowić przeszkodę w poprawie jakości edukacji ogólnej.
Pierwsza kategoria wiąże się z potencjalnym wpływem rodziców na efekty projektów. Jak
wynika z badania, w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich kapitał kulturowy i
aspiracje edukacyjne rodzin są relatywnie niskie; jako deficyt wskazać tu można również
niskie kompetencje cyfrowe rodziców. Zaangażowanie rodziców w projekty przydatne może
być zarówno w zakresie motywowania ucznia, tworzenia właściwego domowego środowiska
nauki, jak i doradztwa zawodowego.
Druga kategoria barier wynika z faktu, iż wiele organów prowadzących nie jest w stanie
finansować we własnym zakresie działań na rzecz poprawy jakości edukacji ogólnej w
prowadzonych przez siebie szkołach. Poprawa jakości jest silnie zależna od dostępu
organów prowadzących szkoły do zewnętrznych źródeł finansowania. Uzależnienie takie
było często źródłem nierównowagi wsparcia w ramach pojedynczego organu prowadzącego.
Dokonane zakupy wyposażenia można wskazać jako kluczowy warunek trwałości projektów,
pod warunkiem jednak, że trwałość rozpatrywać będziemy w kontekście pojedynczej szkoły i
jej wyników, a nie wyników wszystkich szkół prowadzonych przez dany organ. W sytuacji
bowiem, gdy doposażano tylko część szkół prowadzonych przez dany organ – i co miało
miejsce najczęściej – powstawała nierównowaga między szkołami biorącymi udział w
projekcie i pozostającymi poza projektem. Nie sprzyjały temu kryteria oceny projektów.

- 149 -

Najskuteczniejszy w realizacji celów Programu okazały się projekty zawierające działania na
rzecz doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki metodą
eksperymentu wraz z wyposażeniem/doposażeniem szkół w sprzęt i narzędzia TIK, w
połączeniu ze wsparciem kształtowania kompetencji nauczycieli w obu tych kierunkach, jak
również wsparcie materialne i w zakresie kompetencji, odnoszące się do pracy nauczyciela z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Za stosunkowo mniej ważne
można uznać wsparcie kierowane bezpośrednio do uczniów, gdyż takie wsparcie ma
ograniczoną trwałość.
Projekty zaspokajały przede wszystkim kluczowe deficyty szkół, nie do spełnienia w inny
sposób w podobnie krótkim czasie. Nie wypracowano w nich rozwiązań innowacyjnych, co
jest o tyle zrozumiałe, że wsparcie nie było ukierunkowane na ten cel. Nastawienie Programu
na naukę metodą eksperymentu, poprawę kompetencji cyfrowych i poprawę wyników
egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego nie wykluczyło całkiem działań rozwijających
kreatywność i motywujących ucznia do nauki. Wielką wartość miały zajęcia pozalekcyjne i
odbywające się poza szkołą. Brak doskonalenia kompetencji nauczycieli przedmiotów
humanistycznych w zakresie przedmiotowym (a nie tylko TIK) stanowiło poważne
ograniczenie skuteczności w zakresie kształtowania niektórych kompetencji kluczowych, a
zatem poprawy jakości edukacji ogólnej.
Mimo zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb beneficjenci zamierzają w przyszłości
aplikować o kolejne środki UE. Wciąż największe potrzeby szkoły posiadają w zakresie
doposażenia bazy dydaktycznej w niezbędny sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne.
Jako potwierdzenie skuteczności Programu możemy wykazać przede wszystkim efekty
dające się opisać jakościowo lub ilościowo, ale na podstawie deklaracji respondentów. Nie
stwierdzono natomiast potwierdzonego wynikami egzaminów dodatniego efektu netto
realizacji Programu. Udział w projektach RPO WP 2014-2020 nie miał istotnego wpływu na
średni wynik egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020, a w przypadku gimnazjum
stwierdzono statystycznie istotne pogorszenie się wyników. Może to być następstwem
zakłóceń wynikających ze zmiany ustroju szkolnego, jaka miała miejsce w trakcie realizacji
części projektów. O ile w przypadku egzaminu ósmoklasisty wynik nie jest niepokojący, o tyle
w przypadku gimnazjów trzeba założyć, że gimnazja wcześniej osiągające gorsze rezultaty
edukacyjne (a takie korzystały ze wsparcia Programu) były też gorzej zarządzane i okazały się
mniej odporne na komplikacje organizacyjne, związane ze zmianą ustroju szkolnego, co
przeważyło nad hipotetycznymi efektami udziału w projektach RPO WP 2014-2020.
W przypadku wsparcia nauczycieli nadal utrzymuje się konieczność podnoszenia
kompetencji w obszarze wykorzystywania na zajęciach narzędzi TIK oraz metod pracy z
uczniami z SPE i SPR.
Interwencja w postaci wsparcia nauczycieli w największym stopniu w oparciu o kursy i
szkolenia okazała się zarówno skuteczna, jak i odpowiadająca ich potrzebom oraz
oczekiwaniom, a także problemom, jakie występują w obecnej perspektywie finansowej. W
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przyszłej perspektywie zasadne jest jednak zwiększenie zakresu doskonalenia
indywidualnego.
Wsparcie dla edukacji ogólnej jest powszechne i zrównoważone terytorialnie na poziomie
edukacji podstawowej. 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. Uczniowie szkół ponadpodstawowych częściej też, z uwagi na dłuższe trasy
dojazdu, odczuwali transportowe ograniczenia w zakresie uczestnictwa w projekcie.
Nieplanowanym, a zarazem bardzo korzystnym efektem projektów było przygotowanie
szkół do wyzwań edukacji zdalnej. Potrzeby w tym zakresie nie zostały w pełni zaspokojone.
Konieczne jest dalsze kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, z
naciskiem na pracę zdalną, która na obszarach wiejskich, w warunkach utrudnionych
dojazdów, może być także brana pod uwagę jako formuła realizowania części zadań
projektowych w przyszłej perspektywie finansowej, niezależnie od sytuacji
epidemiologicznej.
Niezależnie od tego, że znaczna liczba projektów realizowana była w partnerstwie, należy
podkreślić, że w województwie podkarpackim współpraca nie była priorytetem na poziomie
wdrażania Działania 9.2, ani w poszczególnych projektach. Formuła lokalnej interwencji na
poziomie organu prowadzącego/szkoły nie wymuszała podejmowania współpracy
partnerskiej i prowadziła często do rezygnacji z takiej formuły realizacji projektu. Silniejsze
promowanie partnerstwa w projektach jest konieczne z uwagi na to, że jego brak w
projektach utrudnia integrację lokalnych i regionalnych zasobów na rzecz poprawy jakości
edukacji ogólnej.
Jeżeli chodzi o komplementarność międzyfunduszową, na etapie programowania wsparcia
określono, że finansowanie z EFRR możliwe jest jedynie jako uzupełnienie działań
realizowanych z EFS. Mimo niewielkiej skali bezpośredniego powiązania projektów EFRR i
EFS, określone przez IZ RPO WP mechanizmy zapewniania spójności na poziomie celów oraz
realizowanych typów działań obu Funduszy uznaje się za wystarczające, ponieważ oba typy
projektów przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Pozytywnie oceniono zagwarantowania znacznej kwoty dofinansowania dostępnej w ramach
cross-financingu w realizowanych projektach EFS. Beneficjenci chętnie korzystali z tego
mechanizmu, ponieważ sama modernizacja infrastruktury, czy realizacja działań miękkich
skierowanych do uczniów lub nauczycieli nie odpowiedziałaby na zdiagnozowane potrzeby.
Dzięki kompleksowemu zaplanowaniu wsparcia została zapewniona spójność realizowanych
działań i możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb poszczególnych grup docelowych.
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4 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Edukacja przedszkolna
Lp.

Treść wniosku

1

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
(EFRR)

Treść rekomendacji

Rekomenduje się, aby w
kolejnej perspektywie
W badaniu zidentyfikowano finansowej zastosować
analogiczne kryterium
wysoką skuteczność
premiujące projekty EFRR z
kryterium premiującego
realizację projektów EFRR na terenów o najniższym stopniu
upowszechniania edukacji
terenach o najniższym
przedszkolnej.
stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej.
Jednocześnie wobec znacznego
Najwięcej punktów mógł
wzrostu stopnia
otrzymać projekt
upowszechniania edukacji
realizowany na obszarze,
przedszkolnej wśród dzieci w
gdzie odsetek dzieci
wieku 3-5 lat rekomenduje się,
objętych edukacją
aby w kolejnej perspektywie
przedszkolną jest niższy niż
finansowej podnieść wartość
50%. W 2019 roku gmin o
wskaźnika upowszechnienia
stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej w
edukacji przedszkolnej
kryterium premiującym.
poniżej 50% było jedynie 3,
natomiast wszystkich gmin

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

IZ RPO WP
2021-2027

30 czerwca
2022 r.
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Wprowadzenie kryterium merytorycznego
„Realizacja projektu na obszarach deficytu
miejsc przedszkolnych”, Sposób oceny
punktowania: Projekt realizowany na
obszarze o odsetku dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego na poziomie
niższym niż 60% włącznie otrzymuje 20
punktów.

Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

(łącznie z trzema ww.) o
odsetku poniżej 60% było
16.
Więcej na stronie 43.

2

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
(EFS)

Rekomenduje się, aby w
ramach RPO WP 2021-2027
ukierunkować wsparcie na
obszary o niskim
upowszechnieniu edukacji
przedszkolnej, dostosowując
jednocześnie warunki udziału
we wsparciu do specyfiki i
potencjału gmin.

Zastosowanie jednego lub więcej z
poniższych rozwiązań:

31 grudnia
2022 r.

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

IZ RPO WP
2021-2027

1) wdrożenie projektu w formule
pozakonkursowej, którego celem będzie
utworzenie sieci punktów przedszkolnych
w wybranych gminach. Inspiracją może
być projekt „Kompetentne Przedszkolaki”
realizowany w województwie
podkarpackim przez Instytut Komeńskiego
w latach 2007-2013 ramach PO KL.
2) skierowanie do gmin o stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
poniżej 60% dedykowanego naboru
wniosków w trybie konkursowym (EFS),
lub wyodrębnienie alokacji w ramach
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

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).

naboru skierowanego do obszaru całego
województwa.
3) Skierowanie dodatkowych działań
informacyjno-promocyjnych dotyczących
możliwości aplikowania o środki EFS do
gmin o stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poniżej 60% (indywidualne
kontakty).
4) Skrócenie (lub całkowita rezygnacja)
okresu trwałości dla projektów, które
realizowane są w gminach o stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
poniżej 60%.

Więcej na stronie 50.

3

Termin
wdrożenia

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
(EFS)

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

30 czerwca
2022 r.

Stopień upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
wzrósł w regionie znacząco
od rozpoczęcia Programu.

1) umożliwić realizację
projektów w zakresie
doskonalenia kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli,

1) Wprowadzenie na poziomie
dokumentów programowych tj. RPO WP
2021-2027 możliwości realizacji zajęć
dodatkowych dla dzieci, działań służących
doskonaleniu kompetencji i kwalifikacji
nauczycieli oraz wyposażenia placówek

IZ RPO WP
2021-2027
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Tworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego
z 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.

realizacji zajęć dodatkowych dla
dzieci oraz wyposażenia
placówek wychowania
przedszkolnego w nowoczesny
sprzęt i pomoce dydaktyczne
bez konieczności tworzenia
nowych miejsc wychowania
przedszkolnego;
2) w naborach wniosków w
ramach EFS zastosować
kryterium premiujące projekty,
w których planuje się realizację
działań skierowanych do
nauczycieli.

Więcej na stronie 60.

Klasa rekomendacji

Programowa

wychowania przedszkolnego w
nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
bez konieczności tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, z
jednoczesnym zniesieniem wymogu
tworzenia miejsc wychowania
przedszkolnego,
2) Wprowadzenie kryterium
specyficznego, merytorycznego „Działania
zaplanowane w projekcie służą poprawie
kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji
nauczycieli”, Proponowany sposób oceny
punktowania: Projekt zakładający
realizację działań takich jak: szkolenia,
kursy, studia podyplomowe, udział w
sieciach współpracy, współpracę ze
specjalistycznymi ośrodkami otrzymuje
liczbę punktów stanowiącą równowartość
30% wszystkich możliwych do zdobycia
punktów w ramach kryteriów
merytorycznych. Tj. jeśli możliwe jest do
zdobycia 60 pkt to punktacja w kryterium
wyniesie 18 pkt.
Podklasa rekomendacji
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Termin
wdrożenia

Operacyjna

Lp.

4

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Obszar tematyczny

Edukacja

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
(EFS)

Rekomenduje się, aby w
ramach RPO WP 2021-2027,
kontynuować obecne
rozwiązanie premiujące w
naborze wniosków projekty, w
których co najmniej 50%
przedszkoli objętych wsparciem
stanowią przedszkola
specjalne/ integracyjne lub
działania zaplanowane w
projekcie służą poprawie
kompetencji w zakresie
pedagogiki specjalnej.

W badaniu zidentyfikowano
potrzebę dalszego
kształcenia nauczycieli,
szczególnie w pracy z
dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i
rozwojowymi.
Więcej na stronie 59.

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

IZ RPO WP
2021-2027

Termin
wdrożenia

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

Utrzymanie kryterium specyficznego,
merytorycznego „Co najmniej 50%
przedszkoli objętych wsparciem w ramach
projektu stanowią przedszkola specjalne/
integracyjne lub działania zaplanowane w
projekcie (w ramach wsparcia na rzecz
doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego) służą
poprawie kompetencji w zakresie
pedagogiki specjalnej”. Sposób oceny
punktowania ustalony według wzoru
zastosowanego w ramach RPO WP 20142020.

30 czerwca
2022 r.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

- 156 -

Kształcenie ogólne
Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

5

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

W projektach przyszłej
perspektywy finansowej część
wsparcia powinna zostać
skierowana na działania w
projektach, mające na celu
włączanie rodziców działalność
szkoły oraz na pedagogikę
rodziców, służącą stwarzaniu
dziecku optymalnego,
domowego środowiska nauki,
jego motywowaniu do pracy, a
także pobudzaniu aspiracji
edukacyjnych ucznia.

IZ RPO WP
2021-2027

30 czerwca
2022 r.

W województwie
podkarpackim, szczególnie
w mniejszych miastach i na
obszarach wiejskich mamy
do czynienia z niskim
kapitałem kulturowym i
aspiracjami edukacyjnymi
rodzin. Problem ten został
uwypuklony w efekcie
pandemii COVID-19 oraz
wdrożenia nauki zdalnej.
Zaangażowanie rodziców w
projekty może mieć duże
znaczenie dla ich
skuteczności i
maksymalizacji efektów.
Więcej na stronie 103.

Uwzględnienie w SZOOP działań
kierowanych do rodziców, np. szkolenia i
warsztaty dla rodziców, indywidualne
doradztwo i mentoring rodziców,
sieciowanie rodziców wokół projektu.
Sformułowanie wymogu, aby
uzasadnienie dla realizacji działań
skierowanych do rodziców było
bezpośrednio powiązane z potrzebami i
deficytami, jakie diagnozuje się w
odniesieniu do danego ucznia, lub grupy
uczniów. Pozwoli to zwiększyć
kompleksowość i trafność wsparcia i
jednocześnie uniknąć sytuacji, kiedy
udział rodziców w projekcie będzie miał
charakter pozorny, np. poprzez udział w
piknikach rodzinnych lub
przedstawieniach.
Projekty zawierające działania kierowane
do rodziców powinny być wysoko
punktowane, gdyż są one obarczone
dużym ryzykiem niezrealizowania i
beneficjenci będą zapewne niechętnie
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

się ich podejmować.

6

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

W ocenie projektów przyszłej
perspektywy należy zwracać
Czynnikiem zagrażającym
uwagę i uwzględniać w
trwałości projektu jest
uzależnienie działań na rzecz kryteriach oceny to, na ile
projekt tworzy produkty trwale
poprawy jakości edukacji
podnoszące jakość kształcenia
ogólnej od finansowania
ogólnego, a niewymagające
zewnętrznego. Działania
dodatkowego, zewnętrznego
wymagające dodatkowych
wydatków z budżetu organu finansowania.
prowadzącego, np. zajęcia
pozalekcyjne i poza szkołą,
kółka zainteresowań itp. –
nie są często kontynuowane
po zakończeniu projektu,
szczególnie wtedy, gdy
stanowiły wkład partnera
zewnętrznego.

IZ RPO WP
2021-2027

Więcej na stronie 104.
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Uwzględnienie w kryteriach oceny
30 czerwca
2022 r.
projektów przyszłej perspektywy
punktacji promującej formy wsparcia,
które podnoszą trwałość, takie jak
współpraca między nauczycielami,
sieciowanie szkół i nauczycieli, tworzenie
trwałych produktów takich jak materiały
dydaktyczne, schematy lekcji itp.,
możliwych do wykorzystania nie tylko
przez szkoły uczestniczące w projektach.

Lp.

7

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

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. Te
dwa typy działań projektowych
powinny być traktowane w
przyszłej perspektywie
finansowej priorytetowo, przy
założeniu ich
komplementarności w
projekcie.

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

30 czerwca
2022 r.

Najskuteczniejsze w
realizacji celów Programu i
najtrwalsze okazały się
działania na rzecz
doposażenia szkół w
nowoczesne pomoce
dydaktyczne do nauki
metodą eksperymentu wraz
z doposażeniem szkół w
sprzęt i narzędzia TIK, w
połączeniu ze wsparciem
kształtowania kompetencji
nauczycieli w obu tych
kierunkach, jak również
wsparcie sprzętowe i w
zakresie kompetencji,
odnoszące się do pracy
nauczyciela z uczniem o
specjalnych potrzebach

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

IZ RPO WP
2021-2027
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Termin
wdrożenia

Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

edukacyjnych i
rozwojowych.
Więcej na stronie 117.

8

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Wsparcie w przyszłej
perspektywie powinno w
większym zakresie obejmować
takie kompetencje kluczowe,
jak porozumiewanie się w
języku ojczystym oraz
świadomość i ekspresja
kulturalna.

Uwzględnienie w katalogu działań
projektowych SZOOP RPO WP 20212027 działań rozwijających kompetencje
nauczycieli w zakresie kompetencji
porozumiewania się w języku ojczystym
oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
– przy czym można założyć, że formy
wsparcia byłyby podobne, jak w
przypadku kształtowania pozostałych
kompetencji, z większym ewentualnie
naciskiem na doskonalenie indywidualne
i budowanie współpracy nauczycieli z
lokalnymi i regionalnymi instytucjami
kultury. W przypadku oferty dla uczniów
wskazać można organizację specjalnych
zajęć: kółek zainteresowań, zajęć
wyjazdowych ułatwiających kontakt

30 czerwca
2022 r.

Brak doskonalenia
kompetencji nauczycieli
przedmiotów
humanistycznych w zakresie
przedmiotowym (a nie tylko
TIK) stanowiło poważne
ograniczenie skuteczności w
zakresie kształtowania
niektórych kompetencji
kluczowych, a zatem
poprawy jakości edukacji
ogólnej.

IZ RPO WP
2021-2027

Więcej na stronie 117.
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

uczniów z kulturą, czy warsztatów
kształtujących kreatywność i uzdolnienia
w zakresie tych dwóch kompetencji
kluczowych.
Projekty mogą być również realizowane
w partnerstwie z lokalnymi i
regionalnymi instytucjami kultury.

9

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

Rekomenduje się wydzielenie
alokacji na projekty wspierające
edukację ponadpodstawową.

Wsparcie dla edukacji
ogólnej jest powszechne i
zrównoważone terytorialnie
na poziomie edukacji
podstawowej. Wsparcie dla
edukacji ponadpodstawowej
wykazuje jednak szereg luk
terytorialnych, które nie
znajdują wytłumaczenia ani
w liczbie szkół
ponadpodstawowych

IZ RPO WP
2021-2027

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

- 161 -

Wydzielenie alokacji na projekty
30 czerwca
wspierające edukację ponadpodstawową 2022 r.
(w ramach jednego naboru, lub w
oddzielnym naborze).

Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

przypadających na dany
powiat, ani w terytorialnym
zróżnicowaniu wyników
egzaminów maturalnych.
Więcej na stronie 129.

10

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

Rekomenduje się
minimalizowanie barier
uczestnictwa w projekcie.

Minimalizowanie barier uczestnictwa w
projekcie poprzez:

30 czerwca
2023 r.

W przypadku uczniów szkół
ponadpodstawowych,
położonych na obszarach
słabo i średnio
zurbanizowanych,
szczególnie dotkliwie dało o
sobie znać utrudnienie
uczestnictwa w projektach
w postaci braku połączeń
transportu publicznego.

IZ RPO WP
2021-2027

1. Dostosowanie harmonogramu zajęć
dodatkowych w szkołach do połączeń
transportowych.
2. Umożliwienie zdalnego uczestnictwa
w projekcie osobom, które nie mogą
być bezpośrednio/ zajęcia
hybrydowe (dotyczy nie tylko tych z
powodów transportowych, ale też
ON, lub w sytuacjach losowych) –
konieczność uregulowania
uczestnictwa zdalnego jako
pełnoprawnego sposobu realizacji

Więcej na stronie 124.
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

projektu
3. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do
uczestnictwa zdalnego – np. zakup
lub wypożyczenie rutera, kamery,
laptopa, opłacenie internetu.
4. Sfinansowanie kosztów transportu w
uzasadnionych przypadkach, kiedy
inne formy ułatwienia udziału we
wsparciu będą niemożliwe do
zrealizowania.

11

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

W projektach przyszłej
perspektywy finansowej należy
uwzględnić w większym stopniu
temat bezpieczeństwa w sieci
(zarówno w kontekście
kompetencji uczniów, jak i
nauczycieli, a także rodziców).
Konieczne jest dalsze
kształtowanie kompetencji

Uwzględnienie w katalogu działań
projektowych SZOOP działań zakresu:

30 czerwca
2022 r.

Nieplanowanym, a zarazem
bardzo korzystnym efektem
projektów było
przygotowanie szkół do
wyzwań edukacji zdalnej.
Epidemia COVID-19
wykazała trafność wsparcia
szkół w zakresie TIK.

IZ RPO WP
2021-2027
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Doposażenia w sprzęt TIK,
Podnoszenie kompetencji cyfrowych
uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
w tym pracy zdalnej,
Uwzględnienie kwestii
cyberbezpieczeństwa jako elementu
wymaganego przy realizacji

Lp.

12

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Zarazem ujawniła znaczne
luki w zakresie kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży,
przede wszystkim w zakresie
cyberbezpieczeństwa i
korzystania z internetu w
celach nierozrywkowych.
Równolegle, uzupełnienie
kompetencji cyfrowych
nauczycieli sprzyjało
większej skuteczności ich
pracy

cyfrowych nauczycieli i uczniów,
z naciskiem na pracę zdalną,
która na obszarach wiejskich, w
warunkach utrudnionych
dojazdów, może być także
brana pod uwagę jako formuła
realizowania części zadań
projektowych niezależnie od
sytuacji epidemiologicznej.

Termin
wdrożenia

pozostałych form wsparcia w
obszarze TIK.

Więcej na stronie 151.

Kierunkiem wsparcia powinno
być także rozwijanie
kompetencji cyfrowych
rodziców.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

Rekomenduje się promowanie
działań na rzecz podejmowania
partnerstwa w projektach
służących poprawie jakości
edukacji ogólnej. Realizacja
zadań w partnerstwie i
tworzenie sieci współpracy jako

Wprowadzenie w regulaminie przyszłych
konkursów kryteriów promujących
podejmowanie partnerstwa w
projektach. Kryteria powinny
wskazywać, jakiego typu instytucje i
organizacje są uznawane za podmioty
wnoszące istotną wartość dodaną w

30 czerwca
2022 r.

Realizacja projektu w
partnerstwie nie jest
traktowana przez większość
organów prowadzących
priorytetowo. Jako

IZ RPO WP
2021-2027
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

partnerów w projektach
wskazuje się głównie
podmioty pełniące wobec
beneficjenta rolę
usługodawcy. O wartości
dodanej partnerstwa
decyduje zarówno jego
formuła (nie są partnerem
podmioty pełniące wobec
beneficjenta rolę
usługodawcy), jak i typ
partnera, którego charakter
działalności powinien
gwarantować, że takową
wartość do projektu wnosi.

rezultat powinny być
dodatkowo punktowane.

projekcie szkoły wyższe, centra
doskonalenia nauczycieli, aktywne sieci
współpracy szkół/nauczycieli, jednostki
badawczo-rozwojowe, zajmujące się
doskonaleniem metod nauczania,
organizacje pozarządowe, zajmujące się
rozwojem edukacji ogólnej oraz firmy
konsultingowe, mogące wykazać się
dorobkiem w tym zakresie, centra
popularyzacji nauki.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

KSZTAŁCENIE OGÓLNE (EFS)

Rekomenduje się
wprowadzenie kryteriów
promujących uzupełnianie
doskonalenia nauczycieli o

Wprowadzenie do regulaminu
konkursów przyszłej perspektywy
kryteriów promujących takie formy
wsparcia nauczycieli, jak superwizja,

30 czerwca
2022 r.

Więcej na stronie 137.

13

Interwencja w postaci
wsparcia nauczycieli

IZ RPO WP
2021-2027
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

obejmującego przede
wszystkim kursy i szkolenia
(zwykle jednodniowe lub
kilkudniowe) okazała się
zarówno skuteczna, jak i
odpowiadająca ich
potrzebom oraz
oczekiwaniom. Kursy i
szkolenia, jako formy
grupowe, bardziej użyteczne
są w nauczaniu umiejętności
typowych, wymaganych w
danym obszarze, a także
pomagają rozwiązywać
typowe problemy.
Doskonalenie indywidualne
odnosi się natomiast do
problemów specyficznych,
na jakie natrafia konkretny
nauczyciel w konkretnej
szkole, pozwala zatem lepiej
wykorzystać nabyte
umiejętności. W tym
kontekście powinno być
uznane za ten element

formy doskonalenia
indywidualnego.

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
mentoring, e-mentoring, wsparcie
merytoryczne, doradztwo lub
konsultacje indywidualne.
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Termin
wdrożenia

Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia

wsparcia, który służy
trwałości projektu.
Więcej na stronie 110.
Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Edukacja

Program operacyjny

RPO WP
2021-2027

Źródło: opracowanie własne
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5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Pre-school education
No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

1

PRE-SCHOOL EDUCATION
(ERDF)

It is recommended that in
the next financial
perspective an analogous
criterion is used to award
ERDF projects from areas
with the lowest level of
dissemination of pre-school
education.

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

Introduction of substantive criterion
June 30,
"Project implementation in areas of
2022.
shortage of pre-school places", Scoring
method: A project implemented in an area
with a percentage of children in pre-school
education establishments of less than 60%
inclusive receives 20 points.

The study identified high
effectiveness of the criterion
for awarding ERDF projects in
areas with the lowest degree
of dissemination of preschool education. The most
points could be awarded to a
project implemented in an
area where the percentage of
children covered by preschool education is below
50%. In 2019, there were only
3 municipalities with a
preschool education
dissemination rate below
50%, while all municipalities
(including the 3 with a rate
below 50%) with a rate below

At the same time, due to the
significant increase in the
dissemination level of preschool education among
children aged 3-5 years, it is
recommended to increase
the value of the preschool
education dissemination
indicator in the bonus
criterion in the next financial
perspective.
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Implementati
on date

No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

60% were 16.
Read more on page 43.

2

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

PRE-SCHOOL EDUCATION
(ESF)

It is recommended within
the ROP PV 2021-2027 to
direct support to areas with
low preprimary education
dissemination, while
adapting the conditions for
participation in the support
to the specificity and
potential of municipalities.

Application of one or more of the
following solutions:

December
31, 2022.

There are still municipalities
in the region where the
degree of preschool
education dissemination is
low. These municipalities are
mostly characterized by low
income. Some of them are
located in areas inhabited by
a small number of pre-school
children and with low
population density. In these
areas there is no need to
create multi-unit preschool
education centers, but e.g.
preschool points. At the same

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

1) implementation of a project in a noncompetitive formula, the purpose of which
will be the establishment of a network of
pre-school points in selected
municipalities. The inspiration may be the
project "Competent Preschoolers"
implemented in the Podkarpackie
voivodeship by the Komeński Institute in
2007-2013 under the OP HC.
2) Dedicated call for proposals in the
competitive mode (ESF) to municipalities
with less than 60% dissemination rate of
pre-school education, or separate
allocation within the call for proposals
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

time, some of these
municipalities are
characterized by low
application potential (lack of
ESF and ERDF projects in the
field of pre-school education).

Method of implementation

Implementati
on date

addressed to the entire voivodship.
3) Targeting additional information and
promotion activities concerning the
possibility of applying for ESF funds to
communes with preschool education
penetration rate below 60% (individual
contacts).

More on page 50.

4) Shortening (or total cancellation) the
durability period for projects implemented
in communes with less than 60%
dissemination of pre-school education.

3

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

PRE-SCHOOL EDUCATION
(ESF)

It is recommended that
within the framework of the
ROP PV 2021-2027:

1) Introduction at the level of program
documents, i.e. ROP PV 2021-2027 of a
possibility of implementation of additional
classes for children, activities aimed at
improving teachers' competencies and
qualifications and equipping pre-school
education establishments with modern
equipment and teaching aids without the

June 30,
2022.

The degree of dissemination
of pre-school education in the
region has increased
significantly since the
beginning of the Programme.

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

1) enable the
implementation of projects
to improve teachers'
competencies and
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No.

Conclusion

Recommendation

Creating new places for preschool education from ESF
resources outside communes
with less than 60%
dissemination level of preschool education is no longer
a priority. However, it is
necessary to continuously
improve the quality of preschool education through
equipment, upgrading
teachers' competences and
qualifications, as well as
specialist and individual
classes with children.

qualifications,
implementation of
additional activities for
children and equipping preschool education institutions
with modern equipment and
teaching aids without the
need to create new places
for pre-school education;

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

need to create new kindergarten
education places, with simultaneous
abolition of the requirement to create
kindergarten education places,
2) Introduction of specific substantive
criterion "Activities planned within the
project serve to improve teachers'
competences and raise their
qualifications", Proposed scoring method:
The project assuming the implementation
of activities such as: trainings, courses,
postgraduate studies, participation in
cooperation networks, cooperation with
specialized centers receives a number of
points equivalent to 30% of all points
possible to obtain within the framework of
substantive criteria. I.e. if 60 points are
possible to obtain, the score in this
criterion will be 18 points.

2) in calls for proposals
under the ESF, apply a
criterion awarding projects
in which it is planned to
implement activities
addressed to teachers.

More on page 60.

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

4

PRE-SCHOOL EDUCATION
(ESF)

It is recommended that
within the framework of the
ROP PV 2021-2027, the
current solution is
continued, giving preference
in the call for proposals to
projects in which at least
50% of the supported
kindergartens are
special/integrated
kindergartens or the
activities planned in the
project serve to improve
competences in special
education.

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

Maintaining the specific, substantive
June 30,
criterion "At least 50% of the
2022.
kindergartens supported under the project
are special/integrated kindergartens or
the activities planned under the project
(as part of the support to improve the
skills and professional competences of
teachers of pre-school education centers)
serve to improve competences in special
pedagogy". Scoring method determined
according to the formula used within the
ROP PV 2014-2020.

The study identified a need
for further teacher training,
particularly in working with
children with special
educational and
developmental needs.
Read more on page 59.

Implementati
on date

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

- 172 -

General education
No.

Conclusion

5

GENERAL EDUCATION (ESF)

Recommendation

In the projects of the future
financial perspective, part of
In Podkarpackie
the support should be
voivodeship, especially
directed to activities in the
smaller towns and rural
areas have to deal with low projects aimed at involving
parents in school activities
cultural capital and
and to parental pedagogy
educational aspirations of
aimed at creating an optimal
families. This problem has
been highlighted as a result home learning environment
for the child, motivating it to
of the COVID-19 pandemic
work, as well as stimulating
and the implementation of
student's educational
distance learning. Involving
parents in projects can make aspirations.
a big difference in making
them effective and
maximizing their impact.

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

Providing in the Detailed Description of
Priority Axes (SZOOP) for activities
addressed to parents, e.g. trainings and
workshops for parents, individual
consultancy and mentoring for parents,
networking parents around the project.

June 30,
2022.

Formulating the requirement that the
justification for the realization of activities
addressed to parents be directly related to
needs and deficits diagnosed in relation to
a given student or group of students. This
will allow to increase the complexity and
relevance of support and at the same time
to avoid situations when parents'
participation in the project will be of
apparent character, e.g. through
participation in family picnics or
performances.

Read more on page 103.

Projects including activities addressed to
parents should be given high marks, since
they are burdened with a high risk of not
being realized and beneficiaries will
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

probably be reluctant to undertake them.

6

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

When evaluating projects
from the future perspective,
one should pay attention to
and include in the evaluation
criteria the extent to which
the project creates products
that permanently improve
the quality of general
education and do not
require additional external
financing.

Including in the project evaluation criteria
of the future scoring perspective
promoting forms of support that increase
sustainability, such as cooperation
between teachers, networking of schools
and teachers, creation of durable products
such as teaching materials, lesson plans,
etc., usable not only by schools
participating in the projects.

June 30,
2022.

A factor threatening project
sustainability is the
dependence of activities
aimed at improving the
quality of general education
on external financing. The
sustainability of the project
is threatened by the
dependence of the activities
for the improvement of
general education on
external financing. Activities requiring
additional expenditures
from the budget of the
leading authority, e.g.
extracurricular and out-of-

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

school activities, clubs, etc.,
are often not continued
after the project has ended,
especially when they were
contributed by an external
partner.
More on page 104.

7

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

The support in the scope of
Managing
improving the quality of
Authority ROP
general education should
PV 2021-2027
combine, above all, activities
aimed at improving teachers'
competences and
supplementing school
deficits in the scope of
didactic and ICT equipment,
if any. These two types of
project activities should be
treated as priorities in the

The criterion that requires a certain
percentage of teachers employed in a
given school to be included in the project
(50% or 75%) should be continued.

June 30,
2022.

The measures aimed at
equipping schools with
modern teaching aids for
learning by experimenting,
together with equipping
schools with ICT equipment
and tools, combined with
support for the
development of teachers'
competences in both
directions, as well as
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No.

Conclusion

Recommendation

equipment and competence
support related to teachers'
work with students with
special educational and
developmental needs
proved to be the most
effective in achieving the
Programme objectives and
the most sustainable.

future financial perspective,
assuming their
complementarity in the
project.

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

More on page 117.

8

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION

Key competences such as
communication in the
mother tongue and cultural
awareness and expression
should be better covered in
future support.

Including in the catalog of project
activities of the Detailed Description of
Priority Axes (SZOOP) ROP PV 2021-2027
activities developing teachers'
competences in the field of
communication in the mother tongue and
cultural awareness and expression - it can
be assumed that the forms of support
would be similar to those in the case of

June 30,
2022.

The lack of in-service
training for humanities
teachers in subject areas
(not just ICT) was a serious
limitation to the
effectiveness in shaping
some key competencies and
therefore improving the

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

quality of general education.

Method of implementation

Implementati
on date

developing other competences, with
possibly more emphasis on individual
development and building cooperation
between teachers and local and regional
cultural institutions. In case of offer for
students, it is possible to indicate
organization of special activities: interest
circles, trips facilitating contact of students
with culture, or workshops shaping
creativity and talents in these two key
competences.

More on page 117.

Projects can also be implemented in
partnership with local and regional
cultural institutions.

9

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

It is recommended to
separate the allocation for
projects supporting
secondary education.

It is recommended to separate the
allocation for projects supporting
secondary education (within one call, or in
a separate call).

June 30,
2022.

Support for general
education is universal and
territorially balanced at the
primary education level.

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

At the same time, it is
- 177 -

No.

Conclusion

Recommendation

Support for secondary
education, however, shows
a number of territorial gaps
that are not explained either
by the number of secondary
schools per county or by the
territorial variation in
matriculation exam results.

recommended to resign
from the "territorial" criteria,
i.e. giving preference only to
rural areas, in favor of
strengthening the
importance of diagnosis of
upper secondary education
in a given area.

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

More on page 129.

10

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

Minimizing barriers to participation by:

June 30,
2023.

GENERAL EDUCATION (ESF)

It is recommended that
barriers to participation be
In the case of students from
secondary schools located in minimized.
poorly and moderately
urbanised areas, the lack of
public transport links made
participation in the projects
particularly difficult.

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027

1. adjusting the schedule of additional
classes at schools to accommodate
transportation connections.
2. enabling remote participation in the
project for people who cannot be directly
/ hybrid classes (concerns not only those
due to transportation reasons, but also
those with disabilities, or in case of

More on page 124.

- 178 -

No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

random situations) - the need to regulate
remote participation as a full-fledged
project implementation method
3) provision of equipment necessary for
remote participation - e.g. purchase or
rental of a router, camera, laptop,
payment for Internet.
4) Financing the costs of transportation in
justified cases when other forms of
facilitating participation in the support will
not be feasible.

11

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

In the projects of the future
financial perspective, the
subject of online safety
should be taken into account
to a greater extent (both in
the context of students' and
teachers' competencies, as
well as parents'). It is

Include in the catalog of project activities
of the Detailed Description of Priority Axes
(SZOOP) the activities of the scope:

June 30,
2022.

An unplanned yet highly
beneficial outcome of the
projects was to prepare
schools for the challenges of
remote education. The
COVID-19 epidemic

Managing
Authority ROP
PV 2021-2027
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ICT equipment retrofitting,



Improving digital competence of
students, teachers and parents,
including remote working,

No.

Conclusion

Recommendation

demonstrated the relevance
of ICT support for schools.
At the same time, it
revealed significant gaps in
the digital competencies of
children and young people,
especially with regard to
cyber security and nonleisure use of the Internet.
At the same time, the
complementation of digital
competences of teachers
fostered greater efficiency
of their work.

necessary to further develop
digital competencies of
teachers and students, with
emphasis on remote work,
which in rural areas, in
conditions of difficult
commuting, may also be
taken into account as a
formula for the
implementation of some
project tasks regardless of
the epidemiological
situation.

More on page 151.

12

Recommendat
ion addressee

Method of implementation


Implementati
on date

Taking into account the issue of
cyber security as an element
required
during
the
implementation of other forms of
support in the field of ICT.

The direction of support
should also be the
development of digital
competence of parents.

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

It is recommended to
promote actions for

Introducing in the regulations of future
calls for proposals criteria promoting

June 30,
2022.

Project implementation in

Managing
Authority ROP
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

partnership is not treated as
a priority by most leading
authorities. As partners in
projects are indicated
mainly entities acting as
service providers for the
beneficiary. The added value
of partnership is determined
both by its formula (entities
acting as service providers
to the beneficiary are not
partners) and the type of
partner, whose character of
activity should guarantee
that it brings such value to
the project.

partnership in projects
aimed at improving the
quality of general education.
Implementation of tasks in
partnership and creation of
cooperation networks as a
result should be additionally
awarded points.

PV 2021-2027

partnerships in projects. Criteria should
indicate what types of institutions and
organizations are considered to provide
significant added value to the project
universities, teacher training centers,
active networks of schools/teachers,
research and development units engaged
in improving teaching methods, nongovernmental organizations involved in
the development of general education and
consulting companies with proven track
record in this area, centers of science
popularization.

Implementati
on date

More on page 137.

13

Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

GENERAL EDUCATION (ESF)

It is recommended that
criteria be introduced to

Introducing in the rules of competitions of
the future perspective criteria promoting

June 30,
2022.

The intervention in the form

Managing
Authority ROP
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No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

of teacher support
consisting mainly of courses
and training (usually one or
more days) proved to be
both effective and
responsive to their needs
and expectations. Courses
and training, as group
forms, are more useful in
teaching the typical skills
required in a particular area
and also help to solve
common problems.
Individual training, on the
other hand, addresses the
specific problems
encountered by a particular
teacher in a particular
school and therefore allows
better use of the skills
acquired. In this context, it
should be considered as an
element of support that
serves the sustainability of

promote the
supplementation of inservice teacher training with
forms of individual training.

PV 2021-2027

such forms of support for teachers as
supervision, mentoring, e-mentoring,
substantive support, counseling or
individual consultations.

- 182 -

Implementati
on date

No.

Conclusion

Recommendation

Recommendat
ion addressee

Method of implementation

Implementati
on date

the project.
More on page 110.
Recommendation class

Programme

Recommendation subclass

Operational

Subject area

Education

Operational program

ROP PV 20212027

Source: own elaboration
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6.4 Tabele prezentujące wskaźniki dostępności i upowszechnienia edukacji
przedszkolnej w poszczególnych gminach według typu
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce wychowania przedszkolnego w
2019 roku w gminach według typu
Liczba dzieci w wieku 3-5
Gminy według typu125
lat przypadających na jedno
miejsce wychowania
przedszkolnego124 w 2019
roku
poniżej 1

gminy miejskie: Jasło, Łańcut, Jarosław, Sanok, Tarnobrzeg,
Dynów, Dębica, Mielec, Leżajsk, Lubaczów, Krosno, Przemyśl,
Stalowa Wola, Rzeszów, Przeworsk
gminy wiejskie: Przemyśl, Krasiczyn, Czarna, Lubaczów,
Olszanica, Jawornik Polski, Trzebownisko, Bukowsko,
Markowa, Tarnowiec, Raniżów, Wojaszówka, Żurawica,
Mielec, Łańcut, Krasne, Frysztak, Haczów, Radomyśl nad
Sanem
gminy miejsko-wiejskie: Głogów Małopolski, Radomyśl
Wielki, Nowa Dęba, Kolbuszowa, Kańczuga, Boguchwała,
Lesko, Sokołów Małopolski, Zaklików, Baranów Sandomierski,
Cieszanów, Sieniawa, Brzozów

od 1 do 1,9

gminy miejskie: Radymno
gminy wiejskie: Żołynia, Czudec, Osiek Jasielski, Krościenko
Wyżne, Świlcza, Gorzyce, Zarzecze, Korczyna, Horyniec-Zdrój,
Grodzisko Dolne, Grębów, Bojanów, Pysznica, Stary Dzików,
Padew Narodowa, Dubiecko, Czermin, Jodłowa, Rakszawa,
Przeworsk, Besko, Laszki, Dębica, Krzeszów, Wiśniowa,
Wielkie Oczy, Jeżowe, Jasienica Rosielna, Dydnia, Chorkówka,
Tuszów Narodowy, Orły, Białobrzegi, Leżajsk, Niwiska,
Żyraków, Dzikowiec, Stubno, Sanok, Nowy Żmigród, Jarocin,
Lutowiska, Roźwienica, Zaleszany, Tryńcza
gminy miejsko-wiejskie: Kołaczyce, Rymanów, Rudnik nad
Sanem, Przecław, Tyczyn, Ropczyce, Nowa Sarzyna, Pruchnik,
Jedlicze, Nisko, Dukla, Sędziszów Małopolski, Błażowa,
Ustrzyki Dolne, Iwonicz-Zdrój

124

W tabeli nie uwzględniono gmin: Czarna (w powiecie bieszczadzkim, w tabeli uwzględnione są gminy Czarna
znajdujące się w powiatach łańcuckim i dębickim), Krempna, Jaśliska, Kuryłówka, Borowa, Gawłuszowice,
Harasiuki, Bircza, Adamówka, Chmielnik, Hyżne, Komańcza, Baligród, ponieważ wskaźnik dla tych gmin wynosi
0, co jest spowodowane nieuwzględnianiem we wskaźniku liczby miejsc wychowania przedszkolnego w
oddziałach przedszkolnych przy SP.
125
Gminy w tabeli zostały wymienione w każdym typie i przedziale w kolejności od najniższej wartości
wskaźnika do najwyższej.
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Liczba dzieci w wieku 3-5
Gminy według typu125
lat przypadających na jedno
miejsce wychowania
przedszkolnego124 w 2019
roku
od 2 do 3

gminy wiejskie: Krzywcza, Niebylec, Czarna, Domaradz,
Cisna, Lubenia, Cmolas, Kamień, Tyrawa Wołoska, Wielopole
Skrzyńskie, Dębowiec, Wadowice Górne, Wiązownica, Solina,
Jarosław, Fredropol
gminy miejsko-wiejskie: Narol, Strzyżów, Ulanów, Pilzno,
Oleszyce, Brzostek

powyżej 3

gminy wiejskie: Pawłosiów, Chłopice, Iwierzyce, Skołyszyn,
Majdan Królewski, Ostrów, Gać, Medyka, Brzyska, Zarszyn,
Miejsce Piastowe, Rokietnica, Nozdrzec, Jasło, Radymno,
Dynów
gminy miejsko-wiejskie: Zagórz

Źródło: BDL GUS
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2019 roku w
gminach według typu
Odsetek dzieci w wieku 3-5 Gminy według typu126
lat objętych wychowaniem
przedszkolnym w 2019 roku
powyżej 100%

gminy miejskie: Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Tarnobrzeg,
Sanok, Radymno, Dynów, Krosno, Dębica, Jarosław, Leżajsk,
Jasło, Łańcut
gminy wiejskie: Lubenia

od 90 do 100%

gminy miejskie: Mielec, Stalowa Wola, Lubaczów
gminy wiejskie: Tarnowiec, Świlcza, Dzikowiec, Besko,
Krasiczyn, Trzebownisko, Gorzyce, Wiązownica, Żurawica,
Czermin, Krasne, Przemyśl
gminy miejsko-wiejskie: Sieniawa, Nowa, Dęba, Nisko,
Sokołów Małopolski, Radomyśl Wielki, Głogów Małopolski,
Kolbuszowa

od 80 do 89%

gminy wiejskie: Zaleszany, Grębów, Leżajsk, Jasienica
Rosielna, Niwiska, Czudec, Kuryłówka, Radomyśl nad Sanem,

126

Gminy w tabeli zostały wymienione w każdym typie w kolejności od najniższej do najwyższej wartości
wskaźnika
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Odsetek dzieci w wieku 3-5 Gminy według typu126
lat objętych wychowaniem
przedszkolnym w 2019 roku
Żołynia, Bukowsko, Mielec, Markowa, Padew Narodowa,
Łańcut, Olszanica, Stubno, Harasiuki, Krościenko Wyżne,
Raniżów, Czarna, Adamówka, Kamień, Chmielnik, Miejsce
Piastowe, Cisna, Przeworsk, Lubaczów
gminy miejsko-wiejskie: Strzyżów, Rymanów, Nowa Sarzyna,
Kańczuga, Lesko, Baranów Sandomierski, Ustrzyki Dolne,
Cieszanów, Brzozów, Ropczyce, Błażowa, Sędziszów
Małopolski, Rudnik nad Sanem, Boguchwała
od 60 do 79%

gminy wiejskie: Iwierzyce, Krempna, Czarna, Lutowiska,
Dydnia, Brzyska, Laszki, Krzeszów, Tyrawa Wołoska, Wielkie
Oczy, Radymno, Krzywcza, Horyniec-Zdrój, Dębowiec,
Niebylec, Roźwienica, Czarna, Frysztak, Wadowice Górne,
Stary Dzików, Tuszów Narodowy, Wielopole Skrzyńskie,
Cmolas, Chłopice, Zarszyn, Dębica, Baligród, Zarzecze,
Białobrzegi, Hyżne, Rakszawa, Borowa, Bojanów, Komańcza,
Gać, Osiek Jasielski, Grodzisko Dolne, Tryńcza, Chorkówka,
Jawornik Polski, Ostrów, Jarocin, Korczyna, Wiśniowa,
Dubiecko, Pysznica, Żyraków, Solina, Jeżowe, Jodłowa,
Wojaszówka, Haczów, Rokietnica
gminy miejsko-wiejskie: Oleszyce, Kołaczyce, Ulanów, Narol,
Jedlicze, Brzostek, Przecław, Dukla, Zagórz, Pilzno, Tyczyn,
Iwonicz-Zdrój, Zaklików, Pruchnik

poniżej 60%

gminy wiejskie: Medyka, Jarosław, Domaradz, Nozdrzec,
Majdan Królewski, Bircza, Dynów, Pawłosiów, Sanok,
Skołyszyn, Jasło, Jaśliska, Nowy Żmigród, Gawłuszowice, Orły,
Fredropol

Źródło: BDL GUS
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