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Streszczenie  

Analiza danych zastanych, której wyniki prezentuje niniejszy raport została dokonana jako element 

badania ewaluacyjnego „Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów 

rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 

w województwie podkarpackim”. 

Analiza danych zastanych przeprowadzona została w oparciu o: 

 Analizę dokumentów programowych; 

 Analizę dokumentów wewnętrznych PO KL (wniosków projektowych i wniosków o płatność); 

 Analizę statystyk oraz diagnozę funkcjonowania szkolnictwa ogólnego w województwie 

podkarpackim z uwzględnieniem dynamiki zmian w okresie 2007-2012w oparciu o dane 

Głównego Urzędu Statystycznego, Systemu Informacji Oświatowej oraz instytucji 

oświatowych (Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej); 

 Analizę wyników badań dotyczących szkolnictwa ogólnego; 

 Analizę zawartości stron internetowych instytucji zajmujących się szkolnictwem ogólnym: 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, System Ewaluacji Oświaty (wyniki ewaluacji zewnętrznych w woj. 

podkarpackim); Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN). 

Analiza materiału zastanego pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

Diagnoza funkcjonowania szkolnictwa ogólnego w województwie podkarpackim z uwzględnieniem 

dynamiki zmian w okresie 2007-2012, pokazuje, że jeżeli chodzi o szkolnictwo podstawowe to liczba 

uczniów spada, a w ślad za tym również ogólna liczba klas i szkół podstawowych z roku na rok ulega 

redukcji. Ta dynamika widoczna jest szczególnie na obszarach wiejskich, bowiem w miastach liczba ta 

nieznacznie z roku na rok wzrasta (są to przyrosty rzędu 1 do 4 placówek rocznie).  

Jakość edukacji na tym poziomie nauczania mierzona zdawalnością sprawdzianu pokazuje, że ogólne 

wyniki osiągane przez uczniów są coraz gorsze. Nieco lepiej na sprawdzianie wypadają uczniowie z 

powiatów miejskich, dobrze na tle innych powiatów wypada powiat dębicki, łańcucki, mielecki i 

stalowowolski. Najgorsze na tle innych powiatów wyniki w sprawdzianie osiągają uczniowie ze szkół 

w powiecie przemyskim i leskim oraz lubaczowskim – oznacza to, że placówki w tych lokalizacjach 

wymagają szczególnego wsparcia projakościowego. Niemniej jednak ogólny obraz pogarszania się 

osiąganych rzez uczniów wyników na poziomie podstawowym powinien skłonić organy prowadzące 

do pomocy placówkom w doskonaleniu procesu dydaktycznego. W tym kontekście dużego znaczenia 

nabiera wsparcie udzielane szkołom w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.   

Z kolei liczba gimnazjów z roku na rok systematycznie wzrasta w miastach, maleje zaś na wsi, 

aczkolwiek spadek ogólnej liczby uczniów jest również widoczny.   

Tutaj jakość nauczania mierzona wynikami egzaminów gimnazjalnych w kolejnych latach również 

spada, jednakże w latach 2007/8 oraz 2008/9 odnotowano niewielki wzrost średniej oceny osiąganej 
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na tym egzaminie. Część humanistyczna wypada również nieco lepiej niż część matematyczno-

przyrodnicza. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu maleje, co związane jest z ogólnym 

spadkiem liczby uczniów w gimnazjach. Potwierdza się zatem wspomniana już przy szkołach 

podstawowych konieczność realizowania działań na rzecz placówek, które pomogą im osiągać lepsze 

rezultaty nauczania.  

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach utrzymują się na podobnym 

poziomie, jednak najlepsze wyniki ogólne egzaminów uzyskały powiaty brzozowski, łańcucki, 

tarnobrzeski oraz m. Krosno. Najsłabsze średnie wyników odnotowano w powiatach przemyskim, 

jarosławskim oraz leskim. Powiaty te podobnie słabo wypadają w wynikach sprawdzianu po szkole 

podstawowej, co potwierdza wniosek o konieczności wspierania tam szkolnictwa ogólnego. 

Natomiast spadek ogólnej liczby szkół ponadgimnazjalnych w województwie jest nieznaczny i dotyczy 

dwóch do czterech placówek rocznie, ostatni rok szkolny przyniósł nawet pojawienie się dwóch 

nowych placówek, w tym jednej na obszarach wiejskich. 

Analiza zdawalności egzaminów maturalnych pokazuje, że tutaj nie ma wyraźnych tendencji zmian, 

jedynie ostatni rok przyniósł niepokojąco niskie wyniki w porównaniu z wcześniejszymi latami. W 

poszczególnych powiatach największa zdawalność egzaminu maturalnego występuje w powiatach: 

brzozowskim, jasielskim i kolbuszowskim, zaś znacznie niższa w porównaniu do innych powiatów 

widoczna jest w krośnieńskim, rzeszowskim oraz przemyskim. Powiaty te powinny zatem zostać 

objęte szczególnie wsparciem skierowanym na jakość nauczania. 

Najważniejsze wyniki dotyczące aktywności szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w 

procesie ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim, 

pozwalają stwierdzić, że największa liczba uczestników ogółem przypada na szkoły podstawowe. 

Średnie wsparcie na jednego ucznia kształtuje się na podobnym poziomie w przypadku szkół 

podstawowych i gimnazjów i jest ono niemal dwukrotnie niższe od wsparcia przypadającego na 

jednego ucznia szkół ponadgimnazjalnych, można to tłumaczyć bardziej specjalistycznymi formami 

wsparcia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W analizowanej próbie wniosków zaznacza się przewaga uczestników z terenów wiejskich w stosunku 

do ich miejskich odpowiedników, w przypadku projektów realizowanych w szkołach podstawowych. 

W przypadku gimnazjów różnica ta ulega spłaszczeniu i przewaga uczniów wiejskich szkół 

podstawowych nie jest już taka wyraźna.  

Aktywności placówek poszczególnych powiatów są powtarzalne jeżeli chodzi o typy szkół i liczbę 

uczniów biorących w nich udział, wyróżnia się tu powiat mielecki i miasto Rzeszów.  

Dominującymi jeśli chodzi o liczbę uczestników projektów ośrodkami są tu powiaty krośnieński, 

łańcucki, mielecki, rzeszowski oraz powiat miasto Rzeszów. Najniższą liczbą uczestników 

charakteryzują się powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, przeworski, bieszczadzki, leski, 

sanocki oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Tarnobrzeg. Podobnie jak w przypadku szkół 

podstawowych, również w przypadku szkół gimnazjalnych najwyższe wartości w kategorii liczby 

uczestników projektów notują te same powiaty. Największa liczba uczestników uczęszcza do szkół 
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powiatu mieleckiego. Nieco niższe wskaźniki, lecz również duża liczba uczniów biorących udział w 

projektach, pochodzi z powiatów: rzeszowskiego, powiatu miasto Rzeszów oraz z powiatu 

jarosławskiego. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie największa liczba uczniów biorących 

udział w projektach uczęszcza do szkół znajdujących się na terenie powiatu m. Rzeszów. Może to 

wynikać z największej liczby placówek edukacyjnych tego typu w stolicy Podkarpacia, jak również z 

dostępu do informacji i możliwości aplikowania o środki placówek znajdujących się w Rzeszowie. 

Duża liczba uczestników pochodzi również z powiatu ziemskiego rzeszowskiego oraz z powiatu 

mieleckiego. W przeciwieństwie do pozostałych poziomów nauczania, powiat strzyżowski 

charakteryzuje się dość wysoką liczbą uczniów gimnazjów, którzy wzięli udział w proponowanych 

działaniach. Pozostałe powiaty cechują się niższą liczbą uczestników. 

Poddziałanie 9.1.2 PO KL stwarza możliwość realizowania różnego rodzaju działań edukacyjnych. 

Część z tych form cieszy się dużym powodzeniem, a część, jak stworzenie możliwości powrotu dzieci i 

młodzieży do systemu edukacji, nie jest realizowane przez żaden podmiot. Może wynikać to z 

większej trudności realizacji tego typu projektu, a być może jednostki nie widzą możliwości w 

realizacji tego typu projektów. 

Działaniem, które zostało zrealizowane w największej liczbie szkół było rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów, najpopularniejsza okazała się nauka języków obcych, nieco mniej realizowanych 

projektów dotyczyło nauk przyrodniczych i ICT. Zdecydowanie rzadziej szkoły decydowały się na 

zajęcia z przedsiębiorczości. Zadowalające wydaje się być stawianie przez szkoły na rozwój 

kluczowych kierunków. Niskie zainteresowanie przedsiębiorczością może wynikać z wciąż małej 

świadomości beneficjentów ze znaczenia umiejętności związanych z tą dziedziną w życiu uczniów. 

Również dużą popularność odgrywają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Czasami są one jedynymi 

działaniami realizowanymi w szkołach. Może wynikać to z dużych braków uczniów, a z drugiej strony 

dla wielu szkół może to być „łatwiejsza” forma realizacji projektu, zbliżona do tradycyjnego 

nauczania. Wiele szkół zdecydowało się na inne działania pozalekcyjne, stawiające na rozwój 

uczestników. Były to często różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, koła zainteresowań czy wyjazdy 

edukacyjne. Można przypuszczać, że w niektórych przypadkach może to być forma działania, która 

jest realizowana ze względu na możliwość jej sfinansowania z projektu, jednak bardzo 

prawdopodobne jest, że część szkół dba o holistyczny rozwój swoich wychowanków. W tych i innych 

przypadkach często wprowadzane są nowoczesne formy pracy z uczniem, pozwalające na wyższą 

skuteczność niż tradycyjne formy nauczania. Dominującymi formami są tu różnego rodzaju 

profesjonalne zajęcia warsztatowe oraz zajęcia e-learningowe. Opieka psychologiczno-pedagogiczna 

często łączona jest z innymi działaniami, jest to forma, która rzadko występuje samodzielnie i 

przeważnie wydaje się być dopełnieniem innych działań. Pojedyncze jednostki zdecydowały się na 

wprowadzenie programów i narzędzi zarządzania placówką. 

W oparciu o wyniki analizy dobrych praktyk w ramach Poddziałania 9.1.2 rekomendujemy przede 

wszystkim projekty, które odnoszą się do nowoczesnych zdobyczy pedagogiki i dydaktyki (np. metoda 

projektów, jako metoda dydaktyczna, zajęcia aktywizujące uczniów, lekcje w terenie, zaakcentowanie 

praktycznych możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności, odniesienie się do 

indywidualnych zdolności i kompetencji uczniów np. typów inteligencji i rodzajów uczenia się).  
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Rekomendacją pod adresem kolejnych projektów, sformułowana na podstawie analizy dobrych 

praktyk jest stałe doskonalenie się nauczycieli. Komponent doskonalenia zawodowego nauczycieli 

powinien być obecny szczególnie w projektach upowszechniających nowe metody nauczania oraz 

opartych o aktualną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. 

W oparciu o analizę dobrych praktyk stwierdzić również można, że ważne (i nadal aktualne) jest 

modernizowanie bazy dydaktycznej w tym również wykorzystywanie Internetu w procesach 

edukacyjnych, a tym samym uatrakcyjnianie procesu nauczania i zwiększanie zaangażowania 

uczniów.  

Warte upowszechnienia są również praktyki budowania „koalicji” wokół szkoły, aktywizujących 

środowisko lokalne i podmioty mogące wspierać szkołę w jej rozwoju (np. samorządy lokalne, inne 

szkoły i placówki, podmioty prywatne, uczelnie).  
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1. Założenia metodologiczne przeprowadzonej analizy danych zastanych  

Analiza danych zastanych (analiza dokumentów, ang. desk research) – to metoda badań społecznych 

lub marketingowych, która zakłada szczegółową analizę istniejących już i dostępnych danych. 

Realizacja badania typu desk research nie jest zatem związana z pozyskiwaniem nowych informacji, a 

jedynie scaleniem, przetworzeniem i analizą danych rozproszonych dotychczas w rozmaitych 

źródłach.  

Analiza danych zastanych przeprowadzona została w oparciu o: 

 Analizę dokumentów programowych – dokonaną w celu analizy i opisania założeń 

ewaluowanego Działania, w szczególności celów, zakresu, ram realizacyjnych ewaluowanego 

Działania; 

 Analizę dokumentów wewnętrznych PO KL - dokonaną w celu analizy i opisania realizacji 

ewaluowanego Poddziałania; 

 Analizę statystyk oraz analizy zmian wskaźników zdefiniowanych w badaniu (poniższa tabela) 

– aby zrealizować wskazane przez Zamawiającego cele badawcze i udzielić odpowiedzi na 

pytania kluczowe; 

 Analizę wyników badań dotyczących szkolnictwa ogólnego – w celu wzbogacenia materiału 

badawczego zgromadzonego przez Wykonawcę wynikami wcześniej zrealizowanych badań, 

część informacji może również posłużyć jako dane porównawcze oraz umożliwić analizę 

trendów zmian; 

 Analizę zawartości stron internetowych instytucji zajmujących się szkolnictwem ogólnym 

dokonaną w celu identyfikacji głównych tendencji, zmian i aktualnie rozwiązywanych 

problemów dotyczących szkolnictwa ogólnego: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Centralna 

Komisja Egzaminacyjna (CKE), Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Ewaluacji Oświaty 

(wyniki ewaluacji zewnętrznych w woj. podkarpackim); Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN).  

Pełna lista wykorzystanych źródeł danych znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.  

Poniższa tabela prezentuje zestawienie celów badania i danych zaprezentowanych w raporcie: 

Tabela 1. Zestawienie celu badania i danych zaprezentowanych w raporcie 

Cele badania Dane 

Dokonanie diagnozy funkcjonowania 

szkolnictwa ogólnego w 

województwie podkarpackim z 

uwzględnieniem dynamiki zmian w 

okresie 2007-2012 

1. Liczba szkół podstawowych prowadzących kształcenie ogólne w 
latach 2007-2012. 
2. Liczba gimnazjów prowadzących kształcenie ogólne w latach 2007-
2012. 
3. Liczba szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w 
latach 2007-2012. 
4. Liczba uczniów szkół podstawowych objętych kształceniem ogólnym 
w  latach 2007-2012 (z uwzględnieniem podziału na płeć). 
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5. Liczba uczniów gimnazjum objętych kształceniem ogólnym w latach 
2007-2012 (z uwzględnieniem podziału na płeć). 
6. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych objętych kształceniem 
ogólnym w latach 2007-2012 (z uwzględnieniem podziału na płeć). 
7. Liczba oddziałów klasowych (klas) w szkołach podstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne w latach 2007-2012. 
8. Liczba oddziałów klasowych (klas) w gimnazjach prowadzących 
kształcenie ogólne w latach 2007-2012. 
9. Liczba oddziałów klasowych (klas) w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne w latach 2007-2012. 
10. Liczba uczniów przypadających na 1 odział klasowy (klasę) w 
podkarpackich szkołach podstawowych prowadzących kształcenie 
ogólne dla młodzieży w latach 2007-2012. 
11. Liczba uczniów przypadających na 1 odział klasowy (klasę) w 
podkarpackich gimnazjach prowadzących kształcenie ogólne dla 
młodzieży w latach 2007-2012. 
12. Liczba uczniów przypadających na 1 odział klasowy (klasę) w 
podkarpackich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne dla młodzieży w latach 2007-2012. 
13. Wyniki sprawdzianu w podkarpackich szkołach podstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne dla młodzieży w latach 2007-2012 
14. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w podkarpackich szkołach 
gimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne dla młodzieży w latach 
2007-2012 
15.  Zdawalność egzaminów maturalnych w podkarpackich szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne dla młodzieży w latach 2007-2012 
 
O ile było to możliwe z uwagi na dostępność danych w statystykach 
publicznych powyższe dane zostały przestawione uwzględnieniem 
podziału terytorialnego województwa (dane w podziale na powiaty, 
oraz miasto/wieś). 

Ocena aktywności szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne w 

procesie ubiegania się o środki w 

ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w 

województwie podkarpackim 

16.  Liczba szkół podstawowych aktywnych i nieaktywnych w procesie 
ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w 
województwie podkarpackim (szkoły aktywne w podziale na te, które 
otrzymały dofinansowanie oraz te, którym go nie przyznano). 
Wymagane jest, by dane te zostały umieszczone na mapce obrazującej 
przestrzenne zróżnicowanie aktywności tych placówek (z zaznaczeniem 
powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się szkoła). 
17.  Liczba gimnazjów aktywnych i nieaktywnych w procesie ubiegania 
się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie 
podkarpackim (szkoły aktywne w podziale na te, które otrzymały 
dofinansowanie oraz te, którym go nie przyznano). Wymagane jest, by 
dane te zostały umieszczone na mapce obrazującej przestrzenne 
zróżnicowanie aktywności tych placówek (z zaznaczeniem powiatu, 
gminy i miejscowości, w której znajduje się szkoła) 
18.  Liczba szkół ponadgimnazjalnych aktywnych i nieaktywnych w 
procesie ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w 
województwie podkarpackim (szkoły aktywne w podziale na te, które 
otrzymały dofinansowanie oraz te, którym go nie przyznano). 
Wymagane jest, by dane te zostały umieszczone na mapce obrazującej 
przestrzenne zróżnicowanie aktywności tych placówek (z zaznaczeniem 
powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się szkoła) 
19.  Liczba uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem w ramach 
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dofinansowania z EFS oraz wielkość wsparcia na 1 ucznia (programy 
rozwojowe szkół w ramach PO KL). 
20.  Liczba uczniów gimnazjów objętych wsparciem w ramach 
dofinansowania z EFS oraz wielkość wsparcia na 1 ucznia (programy 
rozwojowe szkół w ramach PO KL). 
21.  Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w 
ramach dofinansowania z EFS oraz wielkość wsparcia na 1 ucznia 
(programy rozwojowe szkół w ramach PO KL). 
22. Liczba szkół i placówek oświatowych prowadzących (ramach 
Działania 9.1.2 PO KL): 
(1) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne 
służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia, 
(2) doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 
wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla 
uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy 
prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), 
(3) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza 
systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) 
umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuacje 
nauki, 
(4) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
przyrodniczo-matematycznych, 
(5) poradnictwo i doradztwem edukacyjno-zawodowym, 
informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej 
ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w 
kontekście ukierunkowania lokalnego i regionalnego rynku pracy 
(szkolne ośrodki kariery), 
(6) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania 
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, 
(7) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania 
placówką oświatową przyczyniających się do oprawy jakości nauczania 
23. Liczba uczniów korzystających z następujących form wsparcia 
(ramach Działania 9.1.2 PO KL): 
(1) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne 
służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia, 
(2) doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 
wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla 
uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy 
prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), 
(3) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza 
systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) 
umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuacje 
nauki, 
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(4) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
przyrodniczo-matematycznych, 
(5) poradnictwo i doradztwem edukacyjno-zawodowym, 
informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej 
ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w 
kontekście ukierunkowania lokalnego i regionalnego rynku pracy 
(szkolne ośrodki kariery) 
24. Liczba szkół i placówek oświatowych korzystających ze wsparcia w 

ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL więcej niż jeden raz (realizujących 

więcej niż jeden projekt) 

 

W ramach badania została ponadto przeprowadzona analiza dobrych praktyk projektów 

realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w innych województwach. Zostało 

zidentyfikowanych i opisanych 5 projektów, które mogą służyć jako dobra praktyka.  

Analizą objęte były projekty, które otrzymały nagrody lub wyróżnienia nadawane przez takie gremia 

jak: MRR, Kuratoria Oświaty, MEN, Urzędy Marszałkowskie -  nagrody w konkursie „Dobre praktyki 

EFS”, „Najlepsza inwestycja w człowieka”, „Lider Europejskiego roku kreatywności i innowacji”, 

„Innowacyjni – europejska nagroda regionu”. Istotnym kryterium, które zadecydowało o 

rekomendacji 5 projektów zaprezentowanych w raporcie była trwałość efektów. Trwałość tę 

gwarantowało zobowiązanie lokalnej władzy do kontynuacji działań po zakończeniu projektu, oraz 

zaangażowanie społeczności lokalnej w działania projektowe ( np.” Szkoła Marzeń”). Drugim 

kryterium było trafność doboru form wsparcia i jego kompleksowość (np. „Rozmawiam – chociaż nie 

mówię”). Trzecim kryterium była efektywność mierzona stopniem realizacji założonych celów (np. 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”). 
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2. Wyniki badania  

 

2.1.1. Diagnoza funkcjonowania szkolnictwa ogólnego w województwie podkarpackim z 

uwzględnieniem dynamiki zmian w okresie 2007-2012 

 

2.1.2. Szkoły prowadzące kształcenie ogólne w województwie podkarpackim w latach  2007 -2012 

 

Analiza danych dotyczących liczby szkól w województwie podkarpackim wskazuje, że ogólna liczba szkół 

podstawowych maleje z roku na rok. Na sytuację tę wpływa malejąca liczba szkół na wsiach w 

przeciwieństwie do miast, gdzie liczba ta nieznacznie z roku na rok wzrasta (są to przyrosty rzędu 1 do 4 

placówek rocznie), nie równoważy to jednak spadku liczby szkół na wsiach, który np. w roku szkolnym 

2011/12 zanotował spadek aż o 22 szkoły w stosunku do roku szkolnego 2010/11. Między rokiem szkolnym 

2010/11 a 2009/10 zlikwidowano 9 placówek.  

Tabela 2. Liczba szkół w woj. podkarpackim w latach 2007 – 2012 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

szkoły podstawowe 1151 1140 1128 1120 1115 1095 

miasto  165 169 168 172 176 178 

wieś 986 971 960 948 939 917 

POLSKA 13725 13540 13291 13191 13142 12 986 

miasto  3885 3916 3903 3921 3940 3 975 

wieś 9840 9624 9388 9270 9202 9 011 

gimnazja 507 528 535 536 536 537 

miasto 109 119 117 120 122 124 

wieś 398 409 418 416 414 413 

POLSKA 6256 6326 6380 6423 6456 6 501 

miasto  2994 3035 3060 3088 3103 b.d. 

wieś 3262 3291 3320 3335 3353 b.d. 

szkoły ponadgimnazjalne 138 134 131 131 129 131 

miasto 111 109 109 109 109 110 

wieś 27 25 22 22 20 21 

POLSKA 2494 2409 2362 2362 2343 2 324 

miasto  2260 2195 2161 2161 2146 2 127 

wieś 234 214 201 201 197 197 

Źródło: 
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” 
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„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012” 
 

 

Generalnie największy ogólny spadek liczby szkół można zauważyć w rocznikach 2007-2008 i 2008-2009. 

Sytuacja ta związana jest zmianami demograficznymi oraz decyzjami organów prowadzących dot. likwidacji 

małych placówek oświatowych, których utrzymanie jest zbyt kosztowne.  

Natomiast liczba gimnazjów z roku na rok systematycznie wzrasta, aczkolwiek tendencja ta dotyczy tylko 

miast. Na wsi, gdzie najwięcej gimnazjów działało w roku szkolnym 2008/09 widoczny jest spadek ich liczby 

o 1-2 placówki rocznie.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych spadek liczby szkół jest nieznaczny i dotyczy dwóch do czterech 

placówek rocznie, warto jednak zauważyć, że ostatni rok szkolny przyniósł pojawienie się dwóch nowych 

placówek, w tym jednej na obszarach wiejskich, jednak był to powrót do stanu z roku 2009/10.  

Tendencje zaobserwowane w województwie podkarpackim są tożsame z tendencjami w skali kraju. W 

Polsce również zmniejsza się z roku na rok liczba szkół podstawowych na wsiach, nieco rośnie zaś liczba 

szkół podstawowych w miastach, jednak ogólna tendencja jest ujemna. Z roku na rok rośnie natomiast 

nieznacznie liczba gimnazjów w skali kraju (i to zarówno na wsi, jak i w miastach). Co ciekawe jednak w skali 

kraju zanotowano spadek szkół gimnazjalnych prowadzących edukację ogólną w przeciwieństwie do 

województwa podkarpackiego, w którym w ostatnich latach liczba tych szkół powiększyła się.  

 

2.1.3. Uczniowie objęci kształceniem ogólnym w latach 2007- 2012 w podziale na płeć 

 

Analiza danych dotyczących liczby uczniów (z uwzględnieniem również ich płci) pokazuje, że w kolejnych 

latach liczba uczniów we wszystkich typach szkół systematycznie spada. Jak pokazano powyżej na terenach 

wiejskich odnotowano znacznie większy spadek liczby szkół niż w miastach, co jest konsekwencją spadku 

liczby uczniów. Spadek liczby uczniów związany jest ze zmianami demograficznymi i jest to tendencja 

ogólnokrajowa.  

Szczególnie spadek liczby uczniów widoczny jest w szkołach podstawowych – tutaj również województwo 

podkarpackie odzwierciedla ogólnokrajową tendencję. Tendencja ta, utrzymująca się od lat, każe 

przypuszczać, że liczba uczniów będzie nadal maleć.  
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Tabela 3. Liczba uczniów w podziale na typy szkół, uwzględniający podział terytorialny w woj. 
 podkarpackim w latach 2007 - 2012 

rok szkolny 
szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

2006/2007 ogółem 150306 73282 94919 46176 43951 27546 

miasto 56115 27272 42193 20596 41408 26066 

wieś 94191 46010 52726 25580 2543 1480 

POLSKA 2484891 1206383 1494153 725792 731611 441609 

miasto  1454973 705870 958179 466112 707407 427729 

wieś 1029918 500513 535974 259680 24204 13880 

2007/2008 ogółem 144072 70120 89604 43671 43228 27469 

miasto 54273 26289 40105 19524 40888 26040 

wieś 89799 43831 49499 24127 2340 1429 

POLSKA 2347921 1141948 1420188 690430 712894 435170 

miasto  1366004 664819 910444 442971 421793 229326 

wieś 981917 477129 509744 247459 7415 4388 

2008/2009 ogółem 139082 67552 83141 40336 41098 26674 

miasto 53150 25698 36311 17637 38781 25327 

wieś 85932 41854 46830 22699 2317 1347 

POLSKA 2294434 1112204 1393692 670570 656284 406430 

miasto  1347080 652511 904479 434351 635503 394320 

wieś 947354 459693 489213 236219 12110 7640 

2009/2010 ogółem 135119 65734 80327 38885 41098 26674 

miasto 52773 25612 35740 17318 38781 25327 

wieś 82346 40122 44587 21567 2317 1347 

POLSKA 2210279 1075442 1336610 641577 656284 406430 

miasto  1296785 631320 867994 415975 635503 394320 

wieś 913494  444122 468616 225602 20781 12110 

2010/2011 ogółem 130939 63774 76830 36944 39921 25840 

miasto 52639 25618 34798 16664 38091 24827 

wieś 78300 38156 42032 20280 1830 1013 

POLSKA 2191896 1065141 1277473 611652 632289 391484 

miasto  1303368 632936 829364 396529 612490 380181 

wieś 888528 432205 448109 215123 19799 11303 

2011/2012 ogółem 127763 62473 72400 35085 38313 24868 

miasto 51930 25402 32564 15764 36515 23856 

wieś 75833 37071 39836 19321 1798 1012 

POLSKA 2 163 399 1 058 242 1 181 390 571 783 606 230  375 023 

miasto  1 292 906 633 002 757 005 367 315 586 751  364 127 

wieś 870 493 425 240 424 385 204 468 19 479  10 896 

Źródło: 
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008” 
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„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012” 
 

 

Poniższe wykresy graficznie prezentują dane dotyczące województwa podkarpackiego i doskonale 

unaoczniają spadkowy trend liczby uczniów w poszczególnych typach szkół.  

Wykres 1. Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2007-2012 w woj. podkarpackim w latach 2007 - 
2012 

 
 
Wykres 2. Liczba uczniów w gimnazjach w latach 2007-2012 
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Wykres 3. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2007-2012 

 
 

W szkołach podstawowych i w gimnazjach liczba chłopców i dziewcząt jest mniej więcej wyrównana 

(chociaż chłopców jest nieznacznie więcej), dla przykładu: 

 w roku szkolnym 2011/12 kobiety stanowią w gimnazjach 48,5% populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2010/11 kobiety stanowią w gimnazjach 48,1% populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2009/10 kobiety stanowią w gimnazjach 48,4% populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2008/09 kobiety stanowią w gimnazjach 48,5% populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2007/08 kobiety stanowią w gimnazjach 48,7% populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2006/07 kobiety stanowią w gimnazjach 48,6% populacji uczniów 

Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych proporcjonalnie kobiet jest znacznie więcej (gdyż mają 

tendencję częściej aniżeli chłopcy do wybierania kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym): 

 w roku szkolnym 2011/12 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 64,9% 

populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2010/11 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 64,7% 

populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2009/10 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 64,9% 

populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2008/09 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 64,9% 

populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2007/08 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 63,5% 

populacji uczniów 

 w roku szkolnym 2006/07 kobiety stanowią w szkołach ponadgimnazjalnych 62,7% 

populacji uczniów 
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2.1.4. Oddziały klasowe (klasy) prowadzące kształcenie ogólne w latach 2007 – 2012 

 

W ostatnich sześciu latach spada liczba oddziałów klasowych w szkołach podstawowych, w gimnazjach jak i 

w szkołach ponadgimnazjalnych. W latach 2007/8 – 2008/9 odnotowano największą różnicę liczby klas. 

W miastach liczba oddziałów zmniejsza się znacznie wolniej niż na terenach wiejskich.  

Zjawisko to jest konsekwencją zmniejszającej się liczby szkół i zmniejszającej się liczby uczniów.  

Podobne tendencje zobaczyć można analizując wskaźniki ogólnopolskie dotyczące liczby oddziałów 

klasowych – tutaj również widzimy spadek, w ślad za zmniejszającą się liczbą szkół i malejącą liczbą 

uczniów.  

 

Tabela 4. Liczba oddziałów w podziale na typy szkół, uwzględniając podział terytorialny w woj. 
 Podkarpackim 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

szkoły podstawowe 8451 8350 8115 8066 7980 7801 

miasto 2494 2492 2386 2385 2406 2405 

wieś 5957 5858 5729 5681 5574 5396 

POLSKA 125102 123356,86 121056 119093 118478 117 521 

miasto  62474 61478,99 60487 59276 59186 59 572 

wieś 62628 61877,87 60569 59817 59291 57 950 

gimnazja 3925 3792 3619 3542 3465 3382 

miasto 1593 1538 1418 1408 1388 1362 

wieś 2332 2254 2201 2134 2077 2020 

POLSKA 61455 59741 58037 56446 54696 52 675 

miasto  38146 37007 35837 34739 33475 32 243 

wieś 23309 22734 22200 21707 21221 20 432 

szkoły 

ponadgimnazjalne 
1427 1420 1384 1384 1359 1315 

miasto 1326 1324 1287 1287 1282 1237 

wieś 101 96 97 97 77 78 

POLSKA 25202 24821 23557 23557 22909 22 130 

miasto  24242 23900 22683 22683 22063 21 298 

wieś 960 921 874 874 846 833 

Źródło: 
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012” 
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Ogólna liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od roku 2006 do 2012 

wyraźnie spada, jednakże na przestrzeni tych lat średnia liczba uczniów w klasie utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie w poszczególnych typach szkół.  

Tabela 5. Średnia liczba uczniów na oddział 
 Średnia liczba uczniów na oddział 

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne 

ogółem średnia ogółem średnia ogółem średnia 

2006/2007 ogółem 150306 18 94919 24 43951 31 

miasto 56115 22,5 42193 26 41408 29 

wieś 94191 16 52726 23 2543 25 

2007/2008 ogółem 144072 17 89604 24 43228 30 

miasto 54273 22 40105 26 40888 31 

wieś 89799 15 49499 22 2340 24 

2008/2009 ogółem 139082 17 83141 23 41098 30 

miasto 53150 22 36311 26 38781 30 

wieś 85932 15 46830 21 2317 24 

2009/2010 ogółem 135119 17 80327 23 41098 30 

miasto 52773 22 35740 25 38781 30 

wieś 82346 14,5 44587 21 2317 24 

2010/2011 ogółem 130939 16 76830 22 39921 29 

miasto 52639 22 34798 25 38091 30 

wieś 78300 14 42032 20 1830 24 

2011/2012 ogółem 127763 16 72400 21 38313 29 

miasto 51930 22 32564 24 36515 29,5 

wieś 75833 14 39836 20 1798 23 

Źródło: obliczenia własne 

 

Analiza średniej liczebności uczniów w klasach pokazuje, że miastach klasy są znacznie liczniejsze niż na 

wsiach.  

W szkołach podstawowych na wsi średnia liczba uczniów oscyluje pomiędzy 14 a 16 uczniów w klasie, 

natomiast w miastach jest to średnio 22 uczniów. W gimnazjach na wsi uczniów jest pomiędzy 20 a 23 w 

klasie, zaś w miastach między 24 a 26 uczniów w klasie. Najliczniejsze są klasy w szkołach 

ponadpodstawowych – tutaj uczniów w klasie jest średnio 29 – 30 w miastach i 23 – 25 na wsi.  
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2.1.5. Zdawalność sprawdzianu szóstoklasistów w szkołach podstawowych 

 

Średni wynik sprawdzianu w szkołach podstawowych nie przekracza 70%, co oznacza, że statystyczny uczeń 

otrzymuje ok. 25 punktów. Tabela 6 pokazuje, że ogólne wyniki uczniów są coraz gorsze. W roku szkolnym 

2008/9 wyniki uczniów są znacznie niższe niż w latach wcześniejszych i późniejszych. 

Tabela 6. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w woj. podkarpackim 
 absolwenci średni wynik sprawdzianu 

ogółem kobiety w punktach w procentach 

2006/2007 29012 14159 26,8 67,1 

2007/2008 28255 13838 26,1 65,1 

2008/2009 26447 12943 23,0 57,5 

2009/2010 25406 12256 25,2 62,9 

2010/2011 24303 11770 25,8 64,6 

Źródło:  
Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI szkół przeprowadzonego 12 kwietnia 2007 roku 
Sprawozdanie ze sprawdzianu w 2008 roku 
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2009 roku 
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2010 roku  
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2011 roku  
 

 

Analiza wyników sprawdzianu w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego pokazuje, że 

wyniki sprawdzianu są zróżnicowane, jednak różnice te nie są bardzo znaczące.  

Ogólnie powiedzieć można, że nieco lepiej na sprawdzianie wypadają uczniowie z powiatów miejskich, 

szczególnie miast Krosno, Tarnobrzeg i Rzeszów. Na tym tle stosunkowo słabo wypadają szóstoklasiści z 

Przemyśla i ta tendencja widoczna jest w każdym z analizowanych lat.  

Stosunkowo nieźle na tle innych powiatów wypada powiat dębicki, łańcucki, mielecki i stalowowolski. 

Najgorsze na tle innych powiatów wyniki w sprawdzianie osiągają uczniowie ze szkół w powiecie 

przemyskim i leskim oraz lubaczowskim (szczególnie w ostatnim sprawdzianie).  

 
Tabela 7. Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w woj. podkarpackim w latach 2007-2012 w 
powiatach  

powiat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

bieszczadzki  65,6 62,9 56,8 62,9 64,4 54,98  

brzozowski  68,5 65,2 57,5 62,8 62,5 57,77  

dębicki  66,2 65,5 58,7 62,9 64,3 58,28  

jarosławski  63,2 60,7 56,2 60,5 66,1 54,77  
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jasielski  66,4 65,1 54,9 63,2 62,7 56,94  

kolbuszowski  68,4 67,2 58,9 63,4 63,7 57,54  

krośnieński  67,1 65,0 54,9 62,2 65,0 56,77  

leżajski  65,9 62,8 53,8 60,1 63,8 53,77  

lubaczowski  66,8 62,6 54,5 61,3 62,8 52,71  

łańcucki  68,4 64,8 58,4 62,7 64,5 58,49  

mielecki  68,8 67,6 58,4 65,8 63,8 59,59  

niżański  65,3 64,3 56,4 62,0 67,0 57,45  

przemyski  62,0 60,1 51,9 58,0 65,8 53,52  

przeworski  63,8 63,5 55,8 58,3 60,4 55,15  

ropczycko-sędziszowski  66,3 65,9 57,6 62,6 61,5 56,85  

rzeszowski  66,7 64,8 57,2 61,7 63,7 56,80  

sanocki  66,8 65,6 57,5 61,1 65,6 56,64  

stalowowolski  67,3 65,5 60,3 66,6 63,3 58,17  

strzyżowski  66,0 64,5 56,3 62,3 64,5 55,65  

tarnobrzeski  69,7 65,1 57,9 63,1 63,1 56,75  

leski  63,0 61,5 54,4 62,1 62,3 54,20  

m. Krosno  73,4 71,0 62,4 69,3 69,6 63,96  

m. Przemyśl  68,2 65,3 58,4 63,8 66,5 58,63  

m. Rzeszów  72,8 71,0 64,2 68,3 69,1 63,21  

m. Tarnobrzeg  73,9 68,1 62,2 67,8 67,2 63,49  

Wszystkie dane podane są w punktach procentowych 
 

 
Tabela 7a. Ogólnokrajowe średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w latach 2007-2012. 

Średnia krajowa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wynik w punktach  26,6 25,8 22,64 24,56 25,27 22,75 

Wynik w % 66 64,5 56,6 61,4 63,1 56,8 

Źródło: 
Sprawozdanie z wyników szkół podstawowych w 2007 roku. 
Wyniki uczniów w powiatach w 2008 roku 
Średnie wyniki sprawdzianu w powiatach w 2009 roku 
Średnie wyniki szkół podstawowych w powiatach w 2010 roku 
Wyniki uczniów i szkół w powiatach w 2011 roku 
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2012 roku 
 

 

Średnia wyników sprawdzianu w województwie podkarpackim jest minimalnie większa niż średnia wyników 

ogólnokrajowych. Różnica ta wynosi ok. 1%. 

Charakterystyczne są również niższe wyniki osiągane przez uczniów z powiatów wschodnich w porównaniu 

z uczniami z powiatów zachodnich województwa podkarpackiego, co widoczne jest szczególnie w 
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odniesieniu do roku 2012. W obrazie tym odbiega powiat strzyżowski, w którym uczniowie osiągnęli niskie 

wyniki zarówno w roku 2007, jak i 2012.  

Poniższa mapka prezentuje porównanie wyników osiąganych przez szóstoklasistów na sprawdzianie w 

latach 2007 i 2012. Zwraca uwagę obniżenie się wyników osiąganych przez uczniów w powiatach 

lubaczowskim, bieszczadzkim, leżajskim, tarnobrzeskim i kolbuszowskim.   

 
Mapka 1. Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w woj. podkarpackim w roku 2007 i 2012w 
powiatach  
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2.1.6. Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

 

Analiza wykazuje, że wyniki egzaminów gimnazjalnych w kolejnych latach spadają, jednakże w latach 

2007/8 oraz 2008/9 odnotowano niewielki wzrost osiąganej przez uczniów średniej oceny. 

W części humanistycznej ogólne wyniki utrzymują się na wyższym poziomie niż w części matematyczno-

przyrodniczej. Ciekawe jest jednak, że wynik egzaminu w części humanistycznej w roku szkolnym 2010/11 

odbiega swoim poziomem od lat wcześniejszych. Spadają również wyniki części matematyczno-

przyrodniczej – najlepsze wyniki zanotowano w tej części w roku 2008, najniższe zaś utrzymują się w ciągu 

dwóch ostatnich lat.  

Warto zauważyć, że liczba absolwentów przystępujących do egzaminu od roku 2006 zmniejszyła się, co 

związane jest z ogólnym spadkiem liczby uczniów w gimnazjach. 

Tabela 8.Wyniki egzaminów gimnazjalnych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w woj. 
podkarpackim 

 

absolwenci część humanistyczna 
część matematyczno-

przyrodnicza 

ogółem kobiety 
średnia w 

punktach 

średnia w 

procentach 

średnia w 

punktach 

średnia w 

procentach 

2006/2007 33681 16526 32,0 64,0 25,2 50,4 

2007/2008 32882 16066 31,6 63,2 27,3 54,5 

2008/2009 30396 15171 32,4 64,9 26,3 52,7 

2009/2010 28929 14148 31,3 62,6 24,3 48,6 

2010/2011 27528 13603 27,0 54,0 24,4 48,8 

 

Tabela 8a. Ogólnokrajowe średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2007 – 2012 

Średnia 
krajowa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Human

ist. 
Mat.- 
przyr 

Human
ist. 

Mat.- 
przyr 

Human
ist. 

Mat.- 
przyr 

Human
ist. 

Mat.- 
przyr 

Human
ist. 

Mat.- 
przyr 

Human
ist. 

Mat.- 
przyr 

Wynik w pkt 31,48 25,31 30,75 27,07 31,67 26,03 30,34 23,90 25,31 23,63 31,5 24,25 

Wynik w % 62,9 50,6 61,5 54,1 63,3 52 60,6 47,8 50,6 47,2 63 48,5 

Źródło:  
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 24 i 25 kwietnia 2007 (wersja 2.0) 
Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku 
Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w roku 2009  
Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku  
Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku  

 

W województwie podkarpackim w latach od 2007 do 2011 średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego były 

lepsze od średnich wyników krajowych w części humanistycznej.  
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W części matematyczno-przyrodniczej lepsze wyniki zostały uzyskane w rocznikach 2008/2009 oraz 

2011/2012. Średnie te nie przekraczały 2 pkt procentowych z wyjątkiem roku 2011, gdzie w części 

humanistycznej osiągnęły one o 5% więcej niż średnia ogólnokrajowa. 

Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 9 wykazuje, że średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w 

poszczególnych powiatach utrzymują się na podobnym poziomie. W części humanistycznej średnia ilość 

procentowa wynosi ok. 50-60%, zaś w części matematyczno-przyrodniczej waha się między 45-55%. 

W latach 2007-2012 najlepsze wyniki ogólne egzaminów uzyskały powiaty brzozowski, łańcucki oraz 

tarnobrzeski. Najlepsze osiągnięcia uzyskało Krosno, gdzie wyniki z części humanistycznej wynosiły zawsze 

powyżej 60% jak i matematyczno-przyrodniczej, gdzie wyniki nie są niższe niż 55%. 

Najsłabsze średnie odnotowano w powiatach przemyskim, jarosławskim oraz leskim (podobnie jak ma to 

miejsce w przypadku sprawdzianu po szkole podstawowej). 

Część humanistyczna w latach 2007-2012 najlepiej wypada w powiecie tarnobrzeskim, zaś najsłabiej w 

przemyskim. Dane dotyczące części matematyczno-przyrodniczej pokazują, że najwyższą średnią uzyskał 

powiat brzozowski w przeciwieństwie do powiatu przemyskiego, gdzie osiągnięcia były najsłabsze. 

W 2009 roku średnie wyniki egzaminów podane zostały w punktach. 

Brak danych dotyczących wyników w Tarnobrzegu z roku 2008. 

 
Tabela 9. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach woj. 
 podkarpackiego w latach 2007 – 2012 

Powiat 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

Humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

humani

styczna 

Mat.- 

przyrod 

bieszczadzki  61,5 48,9 62,9 53,1 30,9 24,9 57,9 46,2 46,9 45,1 59,7 49,2 

brzozowski  65,0 50,8 64,4 54,9 33,0 26,1 66,9 50,4 57,9 50,9 64,2 53,2 

dębicki  62,6 50,3 61,2 54,8 31,5 26,1 64,4 49,0 54,6 48,6 61,8 51,1 

jarosławski  63,0 46,8 60,8 49,8 31,3 24,1 59,3 44,7 49,3 44,7 60,7 49,8 

jasielski  62,1 49,2 63,8 54,3 33,1 25,9 62,4 47,8 53,6 49,4 61,7 50,7 

kolbuszowski  67,1 50,5 64,1 54,9 32,6 26,3 61,2 50,1 53,2 50,1 63,0 50,6 

krośnieński  65,7 50,9 64,8 53,7 33,1 26,5 61,1 48,3 52,9 48,9 60,2 49,5 

leżajski  63,3 49,0 63,1 55,1 32,0 25,2 59,6 46,3 53,0 48,5 60,7 49,3 

lubaczowski  63,6 50,8 64,2 54,1 31,5 27,3 61,5 47,5 51,3 48,5 62,8 50,6 

łańcucki  66,7 51,7 64,2 55,1 32,9 27,1 66,4 50,2 54,3 49,5 63,5 51,6 

mielecki  66,3 51,1 63,8 55,5 32,3 27,1 63,8 48,6 53,3 49,7 62,8 51,6 

niżański  62,1 49,3 63,3 54,0 31,8 25,4 63,2 47,0 54,1 47,2 60,7 51,1 

przemyski  58,6 44,7 61,1 49,9 30,2 23,8 59,8 43,5 51,2 45,5 57,3 46,3 

przeworski  60,1 48,2 61,3 53,0 31,9 26,5 62,4 47,2 51,4 47,8 61,5 51,0 

ropczycko-

sędziszowski  
64,7 51,7 60,5 54,4 32,1 27,1 61,9 48,4 55,9 48,2 61,1 50,6 

rzeszowski  63,7 49,9 61,9 53,7 32,0 25,7 60,3 46,9 53,0 47,4 61,3 50,2 
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sanocki  61,7 49,6 62,9 53,3 32,5 25,8 61,5 48,4 54,2 47,6 63,3 51,8 

stalowowolsk

i  
62,6 51,0 63,9 56,6 32,7 26,4 63,0 49,2 55,4 49,9 62,9 51,5 

strzyżowski  62,0 49,8 64,3 54,6 33,2 26,8 60,3 49,7 54,9 48,8 61,4 50,3 

tarnobrzeski  64,9 49,7 59,7 52,0 33,0 25,5 65,2 49,8 84,8 47,1 62,1 51,4 

leski  63,0 47,9 62,8 51,4 31,1 24,5 61,1 45,0 49,8 43,5 58,7 46,8 

m. Krosno  69,4 56,2 66,3 60,8 35,5 29,8 70,3 56,0 62,6 56,1 67,8 55,9 

m. Przemyśl  62,9 49,5 63,1 54,7 31,1 26,2 64,3 48,9 52,6 47,9 61,3 49,6 

m. Rzeszów  69,5 56,2 67,5 60,1 34,7 29,1 64,0 53,3 58,8 54,0 67,3 55,8 

m. 

Tarnobrzeg  
67,5 53,6 b.d. b.d. 34,1 28,6 66,7 52,2 56,9 49,3 65,5 54,0 

 średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

pkt 

średni 

wynik w 

pkt 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

średni 

wynik w 

% 

Źródło:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wydział Badań i Analiz 

 

Poniższe mapki prezentują porównanie wyników osiąganych przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym  w 

latach 2007 i 2012 w części humanistycznej oraz w części matematyczno-przyrodniczej.  

Podobnie jak to jest w przypadku sprawdzianów - niższe wyniki osiągane przez uczniów z powiatów 

wschodnich w porównaniu z uczniami z powiatów zachodnich województwa podkarpackiego, chociaż w 

przypadku egzaminów gimnazjalnych nie jest to tak jednoznacznie wyraźne.  
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Mapka 2. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach woj. 
 podkarpackiego w roku 2007 i 2012 (część humanistyczna) 
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Zwraca uwagę obniżenie się wyników osiąganych przez uczniów w części humanistycznej w powiecie 

krośnieńskim, kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim, a podwyższenie się wyników w powiecie 

przeworskim, stalowowolskim i sanockim.  

Zbliżony poziom wyników widać w powiatach lubaczowskim, przemyskim, bieszczadzkim, brzozowskim, 

strzyżowskim, jasielskim, dębickim, niżańskim i mieście Tarnobrzegu.  

Wizualizacja wyników egzaminów w części matematyczno-przyrodniczej (mapka 3) pokazuje, że wyniki 

osiągane w większości powiatów są raczej niskie. Pozytywnie wyróżnia się Tarnobrzeg, Rzeszów i Krosno 

oraz powiat brzozowski. Porównując wyniki egzaminu osiągane przez uczniów w roku 2007 i 2012 widać, że 

uczniowie z powiatu brzozowskiego podnieśli swoje osiągnięcia.  

Spadły wyniki w większości powiatów, najbardziej wyraźnie widać to w powiecie krośnieńskim.  
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Mapka 3. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach woj. 
 podkarpackiego w roku 2007 i 2012 (część matematyczno-przyrodnicza)  
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2.1.7. Zdawalność egzaminów maturalnych 

 

Z danych dotyczący zdawalności egzaminów maturalnych wynika, że liczba osób przystępujących do matury 

jest niewiele mniejsza od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, co oznacza, że niemal wszyscy 

absolwenci przystępują do matury.  

Zdawalność egzaminów maturalnych utrzymuje się na poziomie między 92 a 98 %, od tego wskaźnika 

odbiega jednak rok 2012 gdzie zdawalność nie przekroczyła 90%:  

 W roku szkolnym 2006/2007 zdało 98,1 % przystępujących do matury  

 W roku szkolnym 2007/2008 zdało 92,4 % przystępujących do matury 

 W roku szkolnym 2008/2009 zdało 96,6 % przystępujących do matury 

 W roku szkolnym 2009/2010 zdało 94 % przystępujących do matury 

 W roku szkolnym 2010/2011 zdało 97,7 % przystępujących do matury 

 W roku szkolnym 2011/2012 zdało 89,6 % przystępujących do matury 
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Tabela 10. Wyniki egzaminów maturalnych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w woj. 
podkarpackim 
 absolwenci przystąpiło zdało 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

2006/2007 14093 8760 13944 8709 13674 8538 

2007/2008 b.d. b.d. 14711 b.d. 13595 b.d. 

2008/2009 14247 9158 14174 9056 13688 8349 

2009/2010 13513 8717 13307 8641 12515 8011 

2010/2011 13818 8961 13379 8540 13077 7771 

2011/2012 b.d. b.d. 13285 b.d. 11904 b.d. 

Źródło: 
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008”  
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” 
„ Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012” 
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2008 roku 
 

Analiza zdawalności egzaminów maturalnych w poszczególnych powiatach pokazuje, że największa 

zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2007-2012 występuje w powiatach: brzozowskim, jasielskim i 

kolbuszowskim, zaś znacznie niższa w porównaniu do innych powiatów widoczna jest w krośnieńskim, 

rzeszowskim oraz przemyskim. Średnio 80-90% uczniów zdaje maturę. 

Najlepsze wyniki zanotowano w roku 2009, najsłabsze w 2011. 

Największy procent zdanych egzaminów na przestrzeni analizowanych lat odnotowano w Tarnobrzegu. 
 
Tabela 11. Procent maturzystów, którzy zdali maturę w poszczególnych powiatach w latach 2007-2012 

Powiat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

bieszczadzki  91,1 97,6 98 93,1 80,9 89 

brzozowski  93,6 97,6 93 94,9 89,9 97 

dębicki  85,5 91,4 93 91,3 89,9 93 

jarosławski  89,7 86,4 89 87,0 79,9 95 

jasielski  91,1 94,4 96 94,8 89,6 92 

kolbuszowski  79,3 94,1 95 96,5 91,9 97 

krośnieński  87,8 81,0 90 86,4 75,4 84 

leżajski  87,2 90,1 94 88,7 84,5 87 

lubaczowski  94,1 92,7 90 88,4 83,9 86 

łańcucki  90,4 87,8 89 90,6 86,9 93 

mielecki  90,9 92,0 95 91,5 87,8 91 

niżański  90,7 89,3 89 92,0 88,8 90 

przemyski  90,7 85,7 85 92,9 75,9 92 
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przeworski  88,9 92,8 91 89,6 87,0 82 

ropczycko-

sędziszowski  
93,2 95,7 94 92,1 77,9 86 

rzeszowski  90,4 92,4 89 82,7 70,9 85 

sanocki  92,3 90,4 94 90,3 85,9 92 

stalowowolski  93,4 90,6 93 93,2 87,7 92 

strzyżowski  89,8 90,7 93 91,1 85,1 92 

tarnobrzeski  88,1 82,5 91 92,3 88,6 93 

leski  82,5 85,6 90 90,1 88,3 91 

m. Krosno  95,0 96,2 95 94,8 89,1 84 

m. Przemyśl  90,9 88,5 92 88,9 88,8 93 

m. Rzeszów  90,8 90,6 92 90,4 84,7 90 

m. Tarnobrzeg  93,0 95,6 96 94,3 90,3 88 

Źródło:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wydział Badań i Analiz 
 

Tabela 11a. Procent  maturzystów, którzy zdali maturę w całym kraju w latach 2007 – 2012 

Średnia krajowa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wynik w % 96 89 90 91 86 89 

 

 

W województwie podkarpackim w latach 2008, 2009 i 2012 średnie wyniki maturzystów były nieco lepsze 

od  średniej krajowej. W 2010 roku średnia była na tym samym poziomie, natomiast w 2007 i 2011 wyniki 

były gorsze. Warto zaznaczyć, że w 2007 roku średnia była mniejsza aż o 6 punktów procentowych. 

 

Poniższe mapki prezentują odsetek uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w latach 2007 i 2012 w 

poszczególnych powiatach.  
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Mapka 4. Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego w roku 
2007 i 2012  
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Zwraca uwagę obniżenie się wyników osiąganych przez uczniów w powiecie lubaczowskim, sanockim, 

ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim i Tarnobrzegu, a podwyższenie się wyników w powiatach  

kolbuszowskim, leskim, brzozowskim, łańcucki, dębickim, jarosławskim, tarnobrzeskim.  

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury w 2012 roku w 

poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego. Analiza tych wyników pokazuje jakość edukacji 

(mierzoną wynikami egzaminów) w poszczególnych powiatach, okazuje się bowiem, że najczęściej wysokie 

lub niskie wyniki egzaminów są spójne dla wszystkich poziomów nauczania, dotyczy to np. takich powiatów 

jak brzozowski, kolbuszowski (wyniki wysokie) oraz bieszczadzki  i lubaczowski (wyniki niskie). Są również i 

takie powiaty, w których uczniowie osiągają stosunkowo wysokie wyniki na wczesnych etapach edukacji, 

natomiast słabiej wypadają na maturze (np. krośnieński, rzeszowski, przeworski i Krosno).  
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Tabela 12. Procent  maturzystów, którzy zdali maturę w całym kraju w latach 2007 – 2012 

Powiat 
2012 sprawdzian 

(średni wynik w %) 

2012 egzamin gimnazjalny (średni wynik w 

%) 
 Matura 2012 (% 

którzy zdali) 
humanistyczna Mat.- przyrod. 

bieszczadzki  54,98  59,7 49,2 89 

brzozowski  57,77  64,2 53,2 97 

dębicki  58,28  61,8 51,1 93 

jarosławski  54,77  60,7 49,8 95 

jasielski  56,94  61,7 50,7 92 

kolbuszowski  57,54  63,0 50,6 97 

krośnieński  56,77  60,2 49,5 84 

leżajski  53,77  60,7 49,3 87 

lubaczowski  52,71  62,8 50,6 86 

łańcucki  58,49  63,5 51,6 93 

mielecki  59,59  62,8 51,6 91 

niżański  57,45  60,7 51,1 90 

przemyski  53,52  57,3 46,3 92 

przeworski  55,15  61,5 51,0 82 

ropczycko-sędziszowski  56,85  61,1 50,6 86 

rzeszowski  56,80  61,3 50,2 85 

sanocki  56,64  63,3 51,8 92 

stalowowolski  58,17  62,9 51,5 92 

strzyżowski  55,65  61,4 50,3 92 

tarnobrzeski  56,75  62,1 51,4 93 

leski  54,20  58,7 46,8 91 

m. Krosno  63,96  67,8 55,9 84 

m. Przemyśl  58,63  61,3 49,6 93 

m. Rzeszów  63,21  67,3 55,8 90 

m. Tarnobrzeg  63,49  65,5 54,0 88 

 

Placówki w powiatach, w których uczniowie osiągają najniższe wyniki wymagają szczególnego wsparcia 

projakościowego. O przyczynach niskiej jakości edukacji oraz potrzebach szkół dowiemy się w wyniku 

prowadzenia części terenowej niniejszego badania, która przewiduje zadawanie pytań bezpośrednio 

dyrektorom i nauczycielom, w szczególności pytania te będą dotyczyły jakości edukacji oraz barier w 

rozwoju placówek rzutujących na tą jakość.  
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2.2. Aktywność szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w procesie ubiegania się o środki w 

ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim 

 

2.2.1. Wstęp 

 

Poddziałanie 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych należy do istotnych działań mających na celu 

zwiększanie dostępu do edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wprowadzanie działań 

podnoszących jakość nauczania w placówkach edukacyjnych. Wyższy poziom działań edukacyjnych osiągany 

zostaje również przez wprowadzanie innowacyjnych form nauczania oraz wdrażanie programów i narzędzi 

zarządzania placówką oświatową. 

W poniższej analizie wykorzystano dane pochodzące ze 113 wniosków złożonych przez wiejskie i miejskie 

szkoły podstawowe, wiejskie i miejskie gimnazja oraz miejskie szkoły ponadgimnazjalne. Liczba miejskich 

szkół podstawowych i gimnazjanych jest niższa niż liczba analogicznych szkół wiejskich. Szkoły 

ponadgimnazjalne, których wnioski poddano analizie, znajdują się na terenach miejskich. Przenanalizowane 

wnioski udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy przedstawiają formy wsparcia dla 211 szkół-

beneficjentów. Liczba ta jest większa niż liczba wniosków, gdyż część projektów jest realizowana przez kilka 

szkół jednocześnie w ramach jednego wniosku. Powyższy fakt został uwzględniony w tworzeniu bazy 

projektów i późniejszej analizie. 

 

2.2.2. Zróżnicowanie wsparcia w ramach działania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim  

 

Ze wsparcia w ramach poddziałania 9.1.2 mogą korzystać szkoły podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne.  Z przestawionych statystyk wynika, że największa liczba uczestników ogółem przypada 

na szkoły podstawowe. Średnie wsparcie na jednego ucznia kształtuje się na podobnym poziomie w 

przypadku szkół podstawowych i gimnazjów i jest ono niemal dwukrotnie niższe od wsparcia 

przypadającego na jednego ucznia szkół ponadgimnazjalnych. Jedną z przyczyn, którą można tłumaczyć ten 

fakt jest występowanie bardziej specjalistycznej formy wsparcia w szkołach ponadgimnazjalnych.  Możliwe 

również, iż często wsparcie w szkołach niższego szczebla obejmuje większą liczbę uczniów i realizuje 

prostsze i mniej pogłębione działania w porównaniu z rodzajem wsparcia uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Duży odsetek wniosków charakteryzuje się brakiem informacji o płci beneficjentów realizowanych 

projektów.  W pozostałych przypadkach nie zauważa się wyraźnych trendów przewagi żadnej z płci wśród 

uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjach (Tabela 12, Tabela 13). Tłumaczyć to można częstą 

ogólnością i powszechnością realizowanych działań w ramach projektów z działania 9.1.2. Projekty te często 
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nie mają szczególnego profilu, który mógłby warunkować preferencje poszczególnych płci, co do 

uczestnictwa w nich. Podobną dostępnością mogą charakteryzować się zajęcia ogólnorozwojowe czy 

dydaktyczno-wyrównawcze kierowane do uczniów szkół podstawowych. Ich profil nie wpływa 

prawdopodobnie również na motywację uczestnictwa w działaniach wśród grupy chłopców lub dziewcząt. 

Przypuszcza się również, że żadna z powyższych grup nie jest szczególnie preferowana przez realizatorów 

projektów. Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do liceów. Dane pozwalające określić płeć beneficjentów 

wskazują na wyraźną przewagę kobiet w stosunku do liczby mężczyzn biorących udział w projektach.  

Można wyjaśniać to większą liczbą dziewcząt w liceach oraz większym, bardziej specyficznym, 

profilowaniem projektów kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na wytyczne 

dotyczące polityki przeciwdziałania wykluczeniu kobiet, część projektów preferuje również uczestnictwo 

kobiet i ma w swoich wytycznych określony odsetek uczennic mających uczestniczyć w projekcie.  

Tabela 13. Liczba i odsetek uczniów szkół podstawowych biorących udział w projektach 

Szkoły podstawowe     

   Odsetek uczestników 

ogółem 7727  
 

w tym:    
 

kobiety 1377 17,82% 

mężczyźni 1433 18,55% 

brak danych 4917 63,63% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego  

Tabela 14. Liczba i odsetek uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w projektach 

Szkoły gimnazjalne     

Liczba uczestników    Odsetek uczestników 

ogółem 5803  
 

w tym:    
 

kobiety 819 14,12% 

mężczyźni 703 12,11% 

brak danych 4281 73,77% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego  

Tabela 15. Liczba i odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projektach  

Szkoły ponadgimnazjalne     

Liczba uczestników    Odsetek uczestników 

ogółem 6491  
 

w tym:    
 

kobiety 1427 21,98% 

mężczyźni 809 12,47% 

brak danych 4255 65,55% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego  

Tabela 16. Średnie wsparcie przypadające na 1 ucznia 

Wsparcie na jednego ucznia w 
zł 

Szkoły 
podstawowe Szkoły gimnazjalne 

Szkoły 
ponadgimnazjalne 

 1097 1044 1927 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 

W analizowanej próbie wniosków - analizy w odniesieniu do lokalizacji szkoły pozwalają zauważyć wyraźną 

przewagę uczestników z terenów wiejskich w stosunku do ich miejskich odpowiedników, w przypadku 

projektów realizowanych w szkołach podstawowych. W przypadku gimnazjów różnica ta ulega spłaszczeniu 

i przewaga uczniów wiejskich szkół podstawowych nie jest już taka wyraźna. Odnotować można 

zdecydowaną liczbę uczestników miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Wynika to ze specyfiki próby, jednak 

można przypuszczać, że liczba szkół ponadgimnazjalnych na terenach miejskich przekracza liczbę ich 

odpowiedników z terenów wiejskich. 

Dane przedstawione w Tabeli 16 pokazują, iż w skali całego województwa udział w projektach edukacyjnych 

w ramach podziałania 9.1.2 bierze udział 7% uczniów szkół z wszystkich poziomów kształcenia. Największy 

odsetek przypada na szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne (po 8% z odpowiednio wszystkich uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych), zaś najmniejszy na szkoły podstawowe (5% z wszystkich 

uczniów szkół podstawowych).  

Tabela 17. Odsetek uczniów biorących udział w projektach edukacyjnych PO KL 9.1.2 

 

Łączna liczba uczniów 
w województwie 
podkarpackim 

 Liczba uczniów z 
województwa 
podkarpackiego biorących 
udział w projektach 

Odsetek uczniów biorący 
udział w projektach  

Szkoła podstawowa 147158 7727 5% 

Gimnazjum 74106 5803 8% 

Szkoła ponadgimnazjalna 80101 6491 8% 

Ogółem 301365 20021 7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 
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Wykres 1. Liczba uczestników projektów według lokalizacji szkoły (miasto/wieś) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 

 

2.2.3. Zróżnicowanie terytorialne podejmowanych działań w skali powiatów 

 

Projekty realizowane w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego charakteryzują się  sporym 

zróżnicowaniem przestrzennym, jeśli chodzi o liczbę uczestników projektów. Dominującymi ośrodkami są tu 

powiaty krośnieński, łańcucki, mielecki, rzeszowski oraz powiat miasto Rzeszów (Mapka 5). Warto 

zauważyć, że często są to już dobrze rozwinięte w skali województwa powiaty. Najniższą liczbą uczestników 

charakteryzują się powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, przeworski, bieszczadzki, leski, sanocki 

oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Tarnobrzeg. 
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Mapka 5. Liczba uczestników w szkołach podstawowych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 

 

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, również w przypadku szkół gimnazjalnych najwyższe 

wartości w kategorii liczby uczestników projektów notują te same powiaty. Największa liczba uczestników 

uczęszcza do szkół powiatu mieleckiego (1074 - 1253). Nieco niższe wskaźniki, lecz również duża liczba 

uczniów biorących udział w projektach, pochodzi z powiatów: rzeszowskiego, powiatu miasto Rzeszów oraz 

z powiatu jarosławskiego (Mapa 6). 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie największa liczba uczniów biorących udział w projektach 

uczęszcza do szkół znajdujących się na terenie powiatu m. Rzeszów. Może to wynikać z dużej liczby 

placówek edukacyjnych tego typu w stolicy Podkarpacia, jak również z dostępu do informacji i możliwości 

aplikowania o środki placówek znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa. Duża liczba uczestników 

pochodzi również z powiatu ziemskiego rzeszowskiego oraz z powiatu mieleckiego. W przeciwieństwie do 

pozostałych poziomów nauczania, powiat strzyżowski charakteryzuje się dość wysoką liczbą uczniów, którzy 

wzięli udział w proponowanych działaniach. Pozostałe powiaty cechują się niższą liczbą uczestników. 
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Mapka 6. Liczba uczestników w szkołach gimnazjalnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 
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Mapka 7. Liczba uczestników w szkołach ponadgimnazjalnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego 

 

Można zauważyć, że niezależnie od rodzaju szkoły, odnotowujemy powiaty, w których występuje 

największa liczba uczestników biorących udział w projektach, jak i takich, które stale charakteryzują się 

niską liczbą uczniów w nich partycypujących. Prawdopodobnie jest to zjawisko wielowymiarowe. Z jednej 

strony miasta jak Rzeszów czy Mielec posiadają dobrze rozwinięte szkoły, które mogą pozwolić sobie na 

skuteczne aplikowania o środki zewnętrzne, a więc i realizację projektów, a co za tym idzie przyciągnięcie 

większej liczby uczestników. Szkoły takie mogą mieć większe doświadczenie czy szybszy i skuteczniejszy 

dostęp do rzetelnych informacji. W powiatach tych uczy się też wielu uczniów, co może sprawiać, że 

zachęcenie potencjalnych uczestników może być łatwiejsze niż w powiatach o niższej aktywności i 

popularności, zarówno w skali aplikowania o środki, jak i  aktywności potencjalnych uczestników. Być może 

niższa liczba uczestników w niektórych powiatach wynika z braku zaufania do środków zewnętrznych i 

przywiązania do tradycyjnych form nauczania i finansowania działań oświatowych i/lub braków 
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finansowych i kadrowych. Wątpliwości te prawdopodobnie rozwieją wyniki badań terenowych 

realizowanych w ramach niniejszej ewaluacji.  

 

2.2.4. Stopień osiągania założonych wskaźników 

 

W celu oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, analizie poddana została liczba uczestników 

wskazywana przez beneficjentów we wnioskach aplikacyjnych oraz liczba uczestników projektu, którzy 

wzięli w nim udział, pochodząca z analizowanych wniosków o płatność otrzymanych do 10 grudnia 2012 

roku. Analizie poddane zostały dane zarówno z projektów zakończonych, jak i projektów, które wciąż 

trwają, co sprawia, że poniższe analizy należy traktować jako źródło danych o skuteczności realizacji 

projektów na dzień 10 grudnia 2012 roku. Pozwoliło to ocenić, w jakim stopniu projekty zostały 

zrealizowane do tego czasu i jaki odsetek uczniów wziął w nich udział. Warto zwrócić uwagę, że analizie 

poddane zostały te wnioski, które pozwalały na przeanalizowanie danych dotyczących liczby uczestników 

pochodzące z wniosków o płatność oraz z wniosków aplikacyjnych. Powiaty, które nie spełniały tych 

warunków, nie zostały ujęte w poniższych zestawieniach. Dane przedstawione na Wykresach 2 – 4 wskazują 

aktualny stopień skuteczności realizacji założonych wskaźników.  

Wykres 2. Stopień osiągania założonych wskaźników – odsetek uczestników biorących udział w projekcie 

w szkołach podstawowych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność PO KL 9.1.2 dla 

Województwa Podkarpackiego 

 

W przypadku szkół podstawowych najwyższą skutecznością realizacji projektów do dnia 10 grudnia 2012 

roku wykazują się powiaty: sanocki, dębicki oraz leżajski, które przekroczyły o kilkanaście procent zakładaną 

we wniosku aplikacyjnym liczbę uczestników. Najniższe wartości osiągnięcia wskaźnika ilości uczestników 

projektu do wskazanego powyżej terminu notuje się w powiatach: jasielskim, łańcuckim i niżańskim 

(Wykres 2). 

 

Wykres 3. Stopień osiągania założonych wskaźników – odsetek uczestników biorących udział w projekcie 

w gimnazjach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność PO KL 9.1.2 dla 

Województwa Podkarpackiego 
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Dane przedstawione na Wykresie 3 wskazują, że najwyższym odsetkiem realizacji wskaźnika liczby 

uczestników projektu wśród szkół gimnazjalnych do dnia 10 grudnia 2012 charakteryzuje się powiat 

ropczycko-sędziszowski (152,35%). Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w powiecie niżańskim 

(67,46%). 

W przypadku liceów najwyższy współczynnik realizacji wskaźnika w powiatach do dnia 10 grudnia 2012 roku 

odnotowano: miasto Przemyśl oraz leski, zaś najniższe w powiatach dębickim i łańcuckim (Wykres 4). 

 

Wykres 4. Stopień osiągania założonych wskaźników – odsetek uczestników biorących udział w projekcie 

w szkołach ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność PO KL 9.1.2 dla 

Województwa Podkarpackiego 

 

2.2.5. Podejmowane formy wsparcia i ich zróżnicowanie 

 

Poddziałanie 9.1.2 PO KL stwarza możliwość realizowania różnego rodzaju działań edukacyjnych. Część z 

tych form cieszy się dużym powodzeniem, a część, jak stworzenie możliwości powrotu dzieci i młodzieży do 

systemu edukacji, nie jest realizowane przez żaden podmiot. Może wynikać to z większej trudności w 
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realizacji tego typu projektu, a być może jednostki nie widzą możliwości realizacji tego typu projektów przez 

pojedyncze podmioty (szkoły). Być może jest to projekt bardziej skomplikowany w realizacji. Trudności 

sprawiać może tutaj również dotarcie do grupy docelowej, która nie stanowi obecnych uczniów szkoły. 

Działaniem, które zostało zrealizowane w największej liczbie szkół było rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów (178 szkół). Wśród wyróżnionych kategorii najpopularniejsza okazała się nauka języków obcych, 

nieco mniej realizowanych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych i ICT. Zdecydowanie rzadziej szkoły 

decydowały się na zajęcia z przedsiębiorczości (Tabela 17). Zadowalające wydaje się być stawianie przez 

szkoły na rozwój kluczowych kierunków. Niskie zainteresowanie przedsiębiorczością może wynikać z wciąż 

małej świadomości beneficjentów ze znaczenia umiejętności związanych z tą dziedziną w życiu uczniów. 

Również dużą popularność odgrywają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Czasami są one jedynymi 

działaniami realizowanymi w szkołach. Może wynikać to z dużych braków uczniów, a z drugiej strony dla 

wielu szkół może to być „łatwiejsza” forma realizacji projektu, zbliżona do tradycyjnego nauczania. Wiele 

szkół zdecydowało się na inne działania pozalekcyjne, stawiające na rozwój uczestników. Były to często 

różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, koła zainteresowań czy wyjazdy edukacyjne. Można przypuszczać, że 

w niektórych przypadkach może to być forma działania, która jest realizowana ze względu na możliwość jej 

sfinansowania z projektu, jednak bardzo prawdopodobne jest, że część szkół dba o holistyczny rozwój 

swoich wychowanków. W tych i innych przypadkach często wprowadzane są nowoczesne formy pracy z 

uczniem, pozwalające na wyższą skuteczność niż tradycyjne formy nauczania. Dominującymi formami są tu 

różnego rodzaju profesjonalne zajęcia warsztatowe oraz zajęcia e-learningowe. Przykładem może być tu 

platforma e-learningowa obsługiwana przez kilkanaście szkół powiatu mieleckiego czy rozwojowe zajęcia 

warsztatowe pozwalające naukę „bez oceniania”. Opieka psychologiczno-pedagogiczna często łączona jest z 

innymi działaniami, jest to forma, która rzadko występuje samodzielnie i przeważnie wydaje się być 

dopełnieniem innych działań. Pojedyncze jednostki zdecydowały się na wprowadzenie programów i 

narzędzi zarządzania placówką. 

 

 

 

 

 

Tabela 18. Procentowe występowanie form wsparcia w szkołach oraz liczba szkół realizująca 
poszczególne działania
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Tabela 15. Procentowe występowanie form wsparcia w szkołach oraz liczba szkół realizująca poszczególne działania 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizatorzy badania:  
― IPM sp. z o.o.  
― Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  

 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego

Powiat 
Zajęcia 

wyrównawcze 

Opieka 
psychologiczn

o-
pedagogiczna 

Kompetencje 
kluczowe 

Kategorie Kompetencji Kluczowych 
Poradnictwo 
edukacyjno-
zawodowe 

Innowacyjne 
formy 

nauczania i 
oceniania 

Programy i 
narzędzia 

zarządzania 
placówką 

Inne 

ICT Języki obce 
Przedsiębiorcz

ość 
Przyrodniczo-

matematyczne 

Szkoły ogółem 117 69 178 101 132 19 100 50 51 11 85 

brzozowski 6%  4% 3% 1%  7%   9% 7% 

dębicki 5% 9% 7% 7% 5% 11% 2% 22% 12%  6% 

jarosławski 5% 6% 2% 4% 3%  4% 8%   5% 

jasielski 3% 1% 2% 4% 3%  3%    5% 

kolbuszowski 7% 12% 6% 11%       9% 

Krosno  1% 2% 3% 2% 5% 1% 4% 4%   

krośnieński 8% 1% 2% 3% 2% 0% 1%    18% 

leski   1% 1% 2% 5% 2% 2%    

leżajski 1% 3% 9% 11% 5%  14% 8% 2%   

lubaczowski 1% 1% 1% 1% 1% 5% 2%  2%   

łańcucki 4% 4% 6% 6% 8% 5% 10% 4% 4%  8% 

mielecki 20% 9% 6% 6% 5% 5% 9% 6% 41% 36% 4% 

niżański 5% 4% 7% 7% 9%  8% 14%  9% 9% 

przemyski 1%  3% 6% 5% 5% 6%  2%   

Przemyśl 3% 6% 4% 3% 6%  1% 4%   2% 

przeworski  3% 1%  2%    4%   

Ropczycko-
sędziszowski 

5% 6% 4% 2% 6% 11% 1%    1% 

rzeszowski 12% 19% 15% 9% 18% 26% 9% 18% 10% 27% 13% 

Rzeszów 10% 9% 8% 9% 6% 16% 9% 6% 14% 9% 9% 

sanocki 1% 1% 1% 1% 2% 5% 1% 2%    

stalowowolski   4%  5%  7%  2%  1% 

strzyżowski 1%  2% 1% 2%  1% 2% 2% 9% 1% 

Tarnobrzeg   1% 1% 1%    2%   

tarnobrzeski 3% 4% 1% 2% 2%  2%    1% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  



 

Realizatorzy badania:  
― IPM sp. z o.o.  
― Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  

 
 

Tabela 19. Odsetek uczestników realizujących poszczególne działania w powiatach 

Powiat 
Zajęcia 

wyrównawcze 

Opieka 
psychologiczno-

pedagogiczna 

Kompetencje 
kluczowe 

Kategorie Kompetencji Kluczowych Poradnictwo 
edukacyjno-
zawodowe 

Innowacyjne 
formy 

nauczania i 
oceniania 

Programy i 
narzędzia 

zarządzania 
placówką 

Inne 
ICT 

Języki 
obce 

Przedsiębiorczość 
Przyrodniczo-

matematyczne 

brzozowski 4%  3% 3% 1%  5%   2% 6% 

dębicki 3% 6% 3% 5% 2% 7% 2% 6% 3%  1% 

jarosławski 6% 7% 4% 6% 5%  5% 9%   6% 

jasielski 2% 1% 1% 2% 2%  2%    3% 

kolbuszowski 2% 4% 2% 4%       3% 

Krosno  2% 3% 5% 4% 8% 2% 4% 4%   

krośnieński 2%  1% 1% 1%      8% 

leski   2% 1% 2% 8% 2% 3%    

leżajski 1% 3% 4% 3% 4%  4% 5% 2%   

lubaczowski 1% 2% 2% 2% 1% 4% 2%  1%   

łańcucki 6% 8% 7% 7% 8% 8% 9% 4% 2%  11% 

mielecki 17% 10% 9% 6% 9% 8% 12% 10% 32% 21% 6% 

niżański 5% 3% 5% 5% 7%  7% 8%  4% 5% 

przemyski 2%  3% 5% 4% 13% 4%  4%   

Przemyśl 4% 5% 3% 2% 4%  2% 1%   4% 

przeworski  1%       1%   

Ropczycko-sędziszowski 3% 2% 3% 2% 3% 8% 1%    1% 

rzeszowski 16% 29% 17% 12% 16% 17% 11% 25% 17% 23% 16% 

Rzeszów 18% 11% 17% 18% 15% 17% 19% 16% 24% 27% 20% 

sanocki 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1%    

stalowowolski   2%  3%  3%  2%  1% 

strzyżowski 5%  5% 6% 6%  6% 9% 9% 22% 7% 

Tarnobrzeg    1%     1%   

tarnobrzeski 2% 4% 1% 2% 2%  2%    2% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa Podkarpackiego



 
 
 

 
Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Realizatorzy badania:  
― IPM sp. z o.o.  
― Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  

 

Dane przedstawione w Tabeli 17 i Tabeli 18 wskazują, iż  środki przeznaczone na formy wsparcia 

trafiają najczęściej do szkół i uczniów powiatu rzeszowskiego, m. Rzeszów oraz powiatu mieleckiego. 

W wielu działaniach udział poszczególnych ww. powiatów potrafi sięgać 20-30% w skali 

województwa. Pozostałe powiaty, w zdecydowanej większości, osiągają wartości kilkuprocentowe. 

Powiat bieszczadzki nie został uwzględniony w statystykach, gdyż wśród analizowanych projektów 

nie znalazł się  żaden projekt pochodzący z tego powiatu. 

 

2.2.6. Formy wsparcia a lokalizacja placówki 

 

Analiza danych na podstawie próby wniosków (Wykres 5) wskazuje, iż większość realizowanych 

działań charakteryzuje się częstszą realizacją na terenach wiejskich. Mimo to pojawiają się też 

projekty, które szkoły miejskie realizują częściej niż wiejskie (Przedsiębiorczość, Innowacyjne formy 

nauczania i oceniania, Programy i narzędzia zarządzania placówką) lub zbliżają się znacząco w ich 

liczbie (Poradnictwo edukacyjno-zawodowe). Można zauważyć, że są to często działania, w których 

wykorzystanie znajdują nowoczesne technologie oraz innowacyjne formy nauczania. Mogą one 

pozwolić na skuteczne funkcjonowanie, czy to szkoły, czy samych uczestników projektu. Analiza 

Wykresu 5 pozwala na skonkludowanie, że podobna zależność występuje w odniesieniu do liczby 

uczestników. 
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Wykres 5. Odsetek realizowanych kierunków wsparcia a lokalizacja szkoły 

Udział szkół i placówek wg. działań (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 
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Wykres 6. Odsetek uczestników kierunków wsparcia a lokalizacja szkoły 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 

Podkarpackiego 

 

2.2.7. Zróżnicowanie terytorialne udzielonych form wsparcia 

 

Mapy 4 – 7 pozwalają zobaczyć, z których powiatów pochodzi największa liczba uczestników 

oferowanych w poddziałaniu form wsparcia. W przypadku liczby uczestników zajęć wyrównawczych 

największa liczba uczestników występuje w powiecie mieleckim, rzeszowskim i powiecie m. Rzeszów. 

(Mapa 8). W przypadku liczby uczestników opieki psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego prym wiedzie powiat rzeszowski, a nieco niższą liczbą uczestników 
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charakteryzuje się powiat mielecki i powiat m. Rzeszów (Mapa 9, Mapa 10). W przypadku osób 

partycypujących w zajęciach rozwoju kompetencji kluczowych największe wartości osiąga powiat 

rzeszowski i m. Rzeszów. Liczącymi się powiatami są tu również powiat mielecki i łańcucki (Mapa 11). 

We wszystkich wymienionych formach wsparcia niską aktywnością charakteryzują się południowe 

powiaty województwa. 

 

Mapka 8.  Liczba uczestników zajęć wyrównawczych  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 
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Mapka 9. Liczba uczestników opieki psychologiczno-pedagogicznej 
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Podkarpackiego 
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Mapka 10. Liczba uczestników poradnictwa edukacyjno-zawodowego 
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Mapa 11. Liczba uczestników zajęć rozwoju kompetencji kluczowych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

2.2.8.  Wsparcie a budżet 

 

Analiza danych dotyczących budżetu przeznaczonego na działania edukacyjne wskazuje, że 

występuje duże zróżnicowanie w wielkości łącznej sumy środków przeznaczonych na 

działania edukacyjne. Największa ilość środków wśród analizowanych powiatów przypada na 

powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski, zaś najniższa na powiaty przeworski i 

lubaczowski (Wykres 7). Dokonano również zestawienia średniego dofinansowania 

przypadającego na jednego ucznia w powiatach. W tym przypadku najwyższa średnia kwota 

wydawana na jednego ucznia przypada na powiaty m. Tarnobrzeg i tarnobrzeski, najniższa 

zaś na kolbuszowski i stalowowolski (Wykres 8). 

 

Wykres 7. Środki przeznaczone na działania edukacyjne w powiatach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

Wykres 8. Średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 ucznia 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

2.2.9. Kompetencje kluczowe 

 

Analiza danych zebranych w Tabeli 19 pozwala stwierdzić, że formą, która dotarła do największej 

liczby uczniów jest nabywanie kompetencji kluczowych. Jest to forma zarówno popularna na wsiach, 

jak i w miastach. Można zauważyć, że najbardziej popularna jest wśród kobiet uczęszczających do 

szkół miejskich. Podobna sytuacja występuje w sytuacji zajęć wyrównawczych. Wyraźnie widoczne 

jest, że formy wsparcia związane z doradztwem zawodowym są zdecydowaną domeną szkół 

miejskich. Wiąże się to w dużej mierze z faktem, że zajęcia tego typu występują częściej na 

późniejszym etapie nauczania, głównie ponadgimnazjalnego, a szkoły tego typu są domeną terenów 

miejskich. Tu również częściej korzystają z niej uczennice.  

Tabela 20: Zróżnicowanie form wsparcia w zależności od miejsca zamieszkania i płci 

Rodzaj wsparcia  Wieś Miasto 
Brak 

danych 
Suma 

Zajęcia wyrównawcze Mężczyzna 669,4 850,6  1520 

Kobieta 764,6 1322,4  2087 

brak danych 3949 5974 240 10163 

Opieka psychologiczno-
pedagogiczna 

mężczyzna 358 363  721 

kobieta 305 433  738 

brak danych 3041 2858  5899 

Kompetencje kluczowe mężczyzna 1133 1154  2287 

kobieta 1053 1643  2696 

brak danych 5188 6493  11681 

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe mężczyzna 184 555  739 

kobieta 193 948  1141 

brak danych 1517 3789  5306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

Dane zastane w Tabeli 20, pozwalają nam zobaczyć, jak wygląda udział wsparcia w rozłożeniu na 

powiaty i płeć uczestników. Tam gdzie jest to możliwe do stwierdzenia, widzimy, że kompetencje 

kluczowe stanowią znaczący udział w proponowanych formach wsparcia i cieszą się niewielką 

przewagą partycypowania w nich kobiet. Największy współczynnik charakteryzuje powiaty: 

rzeszowski, m. Rzeszów, mielecki, a także leżajski, niżański i przemyski.  

W przypadku działań edukacyjno-zawodowych możemy zaobserwować większe zainteresowanie 

kobiet, jest ich również więcej niż mężczyzn w przypadku zajęć wyrównawczych. W przypadku opieki 

psychologiczno-pedagogicznej rozkład pomiędzy płciami jest równy. Możliwe, że wynika to z tego, że 

opieka często ma formę wsparcia, które tyczy się wszystkich uczniów.  
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Tabela 20: Procentowe zróżnicowanie form wsparcia w odniesieniu do płci i podziału 
terytorialnego 

Powiat 

Zajęcia wyrównawcze 
Opieka 

psychologiczno-
pedagogiczna 

Kompetencje kluczowe 
Poradnictwo 

edukacyjno-zawodowe 

mężcz
yzna 

kobiet
a 

brak 
danyc

h 

mężcz
yzna 

kobiet
a 

brak 
danyc

h 

mężcz
yzna 

kobiet
a 

brak 
danyc

h 

mężcz
yzna 

kobiet
a 

brak 
danyc

h 

brzozowski 8,4% 6,5% 3,0%    5,6% 5,0% 2,6%    

dębicki 7,8% 5,0% 2,2% 16,5% 14,2% 3,7% 4,4% 2,5% 3,4% 13,7% 5,9% 5,5% 

jarosławski   8,6%   8,1%   5,5%   12,3% 

jasielski   2,4%   1,0%   2,1%    

kolbuszowski   3,0%   5,2%   3,5%    

Krosno    10,4% 14,2%  8,5% 11,1%  16,1% 16,9%  

krośnieński 0,8% 1,1% 2,4% 1,7% 3,0%  2,4% 2,3% 0,5%    

leski       4,6% 6,5%  14,3% 15,2%  

leżajski   1,4% 12,5% 10,0% 1,5% 10,5% 6,9% 2,4% 9,3% 6,3% 3,6% 

lubaczowski   1,7%   3,0%   2,2%    

łańcucki   8,7%   9,5%   9,6%   5,6% 

mielecki 26,8% 32,4% 11,8% 8,2% 6,2% 10,4% 2,6% 1,7% 11,4% 9,5% 11,4% 9,8% 

niżański 8,1% 12,9% 2,7%   3,3% 9,2% 12,8% 3,0% 26,1% 28,2% 0,6% 

przemyski 9,8% 7,5%     10,9% 9,0%     

Przemyśl 10,5% 8,7% 1,9% 13,6% 5,8% 4,0% 2,7% 5,1% 2,6%   0,7% 

przeworski      0,8%       

Ropczycko-
sędziszowski 

2,0% 4,0% 2,4%   2,9% 1,4% 3,1% 2,7%    

rzeszowski 2,9% 1,9% 21,2%   36,5% 8,6% 7,7% 21,0% 6,1% 6,0% 31,3% 

Rzeszów 17,0% 16,1% 18,4% 24,7% 35,6% 6,8% 21,0% 20,4% 15,9% 4,9% 10,0% 18,8% 

sanocki   0,7%   1,2% 1,9% 1,5% 0,6%   1,4% 

stalowowolski         3,4%    

strzyżowski   6,4%    1,8% 1,4% 5,9%   12,3% 

Tarnobrzeg         0,5%    

tarnobrzeski 5,9% 3,8% 1,1% 12,5% 10,8% 2,0% 3,9% 3,0% 0,6%    

Liczba 
uczestników 

1520 2087 10163 721 738 5899 2287 2696 11681 739 1141 5306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

2.2.10. Podmioty realizujące projekty 

 

O dofinansowanie związane z poddziałaniem 9.1.2 mogą ubiegać się różne jednostki. Wykres 9 

pozwala zobaczyć, jakie jednostki zajmowały się realizacją projektów edukacyjnych. W większości są 

to publiczne szkoły i związane z nimi gminy i stanowią one 90 realizowanych wniosków. Mniejsza jest 

liczba wniosków składanych przez organizacje pozarządowe i firmy prywatne. Te mogą być 

beneficjentami w przypadku prowadzenia szkoły niepublicznej. Firmy prywatne często prowadzą 

specjalistyczne projekty (np. nauki języka angielskiego) dla grup uczniów z różnych szkół danego 

terenu.  
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Wykres 9. Zróżnicowanie projektodawców (beneficjentów) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 
Podkarpackiego 

 

Analiza danych przedstawionych w Tabeli 21 wskazuje, iż wnioski składane są najczęściej wspólnie 

przez szkołę oraz jej organ prowadzący. Jest to dominująca forma, niezależnie od rodzaju jednostki 

oświatowej czy jej lokalizacji. Waha się od 38% w przypadku gimnazjów wiejskich do 76% w 

przypadku miejskich liceów. Najczęściej samodzielnie składającymi wnioski szkołami są szkoły 

podstawowe miejskie (23%), zaś organ prowadzący najczęściej wnioskuje o wsparcie w przypadku 

wiejskich gimnazjów (28%). Najrzadziej o dofinansowanie wnioskują organizacje pozarządowe 

(maksimum 14% w przypadku gimnazjów wiejskich) oraz przedsiębiorstwa (maksimum 20% w 

przypadku wiejskich szkół podstawowych). 

Mimo że wiele projektów realizowanych jest przez więcej niż jedną jednostkę, ilość wniosków 

złożonych jako wnioski realizujące projekt w partnerstwie wynosi jedynie 11,5%. 

 
Tabela 21. Podmioty wnioskujące o wsparcie 

  Szkoła 
Organ 
prowadzący 

Wspólnie 
(szkoła + o. 
prowadzący) NGO Przedsiębiorstwo  

Szkoła Podstawowa 
Wiejska 7 7 53 13 20 100,00% 

Szkoła Podstawowa 
Miejska 23 15 46 8 8 100,00% 

Gimnazjum Wiejskie 17 28 38 14 3 100,00% 

Gimnazjum Miejskie 0 26 58 8 8 100,00% 
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Szkoła 
Ponadgimnazjalna 10 3,5 76 7 3,5 100,00% 

 

Większość szkół realizuje jeden projekt. Zdarza się, że są to duże, rozbudowane projekty, zawierające 

wiele działań. Można spotkać również projekty na mniejszą skalę. Część bezpośrednich beneficjentów 

realizowała więcej niż jeden projekt. Liderem jest tu Gimnazjum nr 2 w Mielcu, które zrealizowało 

łącznie 3 projekty z działania 9.1.2 (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Szkoły realizujące więcej niż 1 projekt 

Szkoła/powiat 
brzozo
wski dębicki Krosno leżajski mielecki Rzeszów 

tarnobr
zeski 

suma 
projektó
w 

Gimnazjum nr 2 w Mielcu         3     3 

Gimnazjum w Golcowej 2             2 

Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. 
Franciszka Lei w Grodzisku Górnym       2       2 

III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie     2         2 

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w 
Bobrowej   2           2 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Golcowej 2             2 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w 
Gorzycach             2 2 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie           2   2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie PO KL 9.1.2 dla Województwa 

Podkarpackiego 

 

Podsumowując najważniejsze wyniki dotyczące aktywności szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne w procesie ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w 

województwie podkarpackim, stwierdzić można, że największa liczba uczestników ogółem przypada 

na szkoły podstawowe. Średnie wsparcie na jednego ucznia kształtuje się na podobnym poziomie w 

przypadku szkół podstawowych i gimnazjów i jest ono niemal dwukrotnie niższe od wsparcia 

przypadającego na jednego ucznia szkół ponadgimnazjalnych, można to tłumaczyć bardziej 

specjalistycznymi formami wsparcia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W analizowanej próbie wniosków zaznacza się przewaga uczestników z terenów wiejskich w stosunku 

do ich miejskich odpowiedników, w przypadku projektów realizowanych w szkołach podstawowych. 

W przypadku gimnazjów różnica ta ulega spłaszczeniu i przewaga uczniów wiejskich szkół 

podstawowych nie jest już taka wyraźna.  

Aktywności placówek poszczególnych powiatów są powtarzalne jeżeli chodzi o typy szkół i liczbę 

uczniów biorących w nich udział, wyróżnia się tu powiat mielecki i miasto Rzeszów.  

Dominującymi jeśli chodzi o liczbę uczestników projektów ośrodkami są tu powiaty krośnieński, 

łańcucki, mielecki, rzeszowski oraz powiat miasto Rzeszów. Najniższą liczbą uczestników 
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charakteryzują się powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, przeworski, bieszczadzki, leski, 

sanocki oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Tarnobrzeg. Podobnie jak w przypadku szkół 

podstawowych, również w przypadku szkół gimnazjalnych najwyższe wartości w kategorii liczby 

uczestników projektów notują te same powiaty. Największa liczba uczestników uczęszcza do szkół 

powiatu mieleckiego. Nieco niższe wskaźniki, lecz również duża liczba uczniów biorących udział w 

projektach, pochodzi z powiatów: rzeszowskiego, powiatu miasto Rzeszów oraz z powiatu 

jarosławskiego. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie największa liczba uczniów biorących 

udział w projektach uczęszcza do szkół znajdujących się na terenie powiatu m. Rzeszów. Może to 

wynikać z dużej liczby placówek edukacyjnych tego typu w stolicy Podkarpacia, jak również z dostępu 

do informacji i możliwości aplikowania o środki placówek znajdujących się w Rzeszowie, blisko źródła 

informacji. Duża liczba uczestników pochodzi również z powiatu ziemskiego rzeszowskiego oraz z 

powiatu mieleckiego. W przeciwieństwie do pozostałych poziomów nauczania, powiat strzyżowski 

charakteryzuje się dość wysoką liczbą uczniów, którzy wzięli udział w proponowanych działaniach. 

Pozostałe powiaty cechują się niższą liczbą uczestników. 

Poddziałanie 9.1.2 PO KL stwarza możliwość realizowania różnego rodzaju działań edukacyjnych. 

Część z tych form cieszy się dużym powodzeniem, a część, jak stworzenie możliwości powrotu dzieci i 

młodzieży do systemu edukacji, nie jest realizowane przez żaden podmiot. Może wynikać to z 

większej trudności realizacji tego typu projektu, a być może jednostki nie widzą możliwości w 

realizacji tego typu projektów. 

Działaniem, które zostało zrealizowane w największej liczbie szkół było rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów, najpopularniejsza okazała się nauka języków obcych, nieco mniej realizowanych 

projektów dotyczyło nauk przyrodniczych i ICT. Zdecydowanie rzadziej szkoły decydowały się na 

zajęcia z przedsiębiorczości. Zadowalające wydaje się być stawianie przez szkoły na rozwój 

kluczowych kierunków. Niskie zainteresowanie przedsiębiorczością może wynikać z wciąż małej 

świadomości beneficjentów ze znaczenia umiejętności związanych z tą dziedziną w życiu uczniów. W 

dużej ilości szkół realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Czasami są one jedynymi 

działaniami realizowanymi w szkołach. Może wynikać to z dużych braków uczniów, a z drugiej strony 

dla wielu szkół może to być „łatwiejsza” forma realizacji projektu, zbliżona do tradycyjnego 

nauczania. Wiele szkół zdecydowało się na inne działania pozalekcyjne, stawiające na rozwój 

uczestników. Były to często różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, koła zainteresowań czy wyjazdy 

edukacyjne. Można przypuszczać, że w niektórych przypadkach może to być forma działania, która 

jest realizowana ze względu na możliwość jej sfinansowania z projektu, jednak bardzo 

prawdopodobne jest, że część szkół dba o holistyczny rozwój swoich wychowanków. W tych i innych 

przypadkach często wprowadzane są nowoczesne formy pracy z uczniem, pozwalające na wyższą 

skuteczność niż tradycyjne formy nauczania. Dominującymi samodzielnie formami są tu różnego 

rodzaju profesjonalne zajęcia warsztatowe oraz zajęcia e-learningowe. Opieka psychologiczno-

pedagogiczna często łączona jest z innymi działaniami, jest to forma, która rzadko występuje i 

przeważnie wydaje się być dopełnieniem innych działań. Pojedyncze jednostki zdecydowały się na 

wprowadzenie programów i narzędzi zarządzania placówką. 
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2.3.  Analiza dobrych praktyk 

 

Przedmiotem analizy były projekty realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w 

jakości usług edukacyjnych”. Projekty skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych spoza województwa podkarpackiego. 

Analizą objęte były projekty, które otrzymały nagrody lub wyróżnienia nadawane przez takie gremia 

jak: MRR, Kuratoria Oświaty, MEN, Urzędy Marszałkowskie -  nagrody w konkursie „Dobre praktyki 

EFS”, „Najlepsza inwestycja w człowieka”, „Lider Europejskiego roku kreatywności i innowacji”, 

„Innowacyjni – europejska nagroda regionu”. Istotnym kryterium, które zadecydowało o 

rekomendacji 5 projektów zaprezentowanych w raporcie była trwałość efektów. Trwałość tę 

gwarantowało zobowiązanie lokalnej władzy do kontynuacji działań po zakończeniu projektu, oraz 

zaangażowanie społeczności lokalnej w działania projektowe (np.” Szkoła Marzeń”). Drugim 

kryterium było trafność doboru form wsparcia i jego kompleksowość (np. „Rozmawiam – chociaż nie 

mówię”). Trzecim kryterium była efektywność mierzona stopniem realizacji założonych celów (np. 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”). 

Poszukując projektów wartych upowszechnienia wzięto pod uwagę te,  które akcentują poprawę 

jakości doświadczenia edukacyjnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na wsi. Istotne w poszukiwaniu 

przykładów dobrej praktyki było również zwrócenie uwagi na traktowanie ucznia w każdym 

momencie, jako kompletnej całości, aktywizującego wszystkie warstwy osobowości, sięganie w 

procesie dydaktycznym do osobistej wiedzy ucznia o otaczającym świecie, uznanie, że uczenie się jest 

aktywnym reorganizowaniem wiadomości i doświadczeń uczniów. Istotne było także rozumienie, że 

wiedza nie jest „transmitowana” na teren szkoły, ale indywidualnie i społecznie konstruowana przez 

uczniów i nauczycieli. 

Projektem spełniającym te założenia jest „Szkoła marzeń”. Projekt dla szkół na projekty rozwojowe, u 

podstaw którego leżała koncepcja zmiany społecznej ukierunkowanej na poprawę jakości 

doświadczenia edukacyjnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na wsi. Wydaje się, że najważniejszym 

rezultatem projektu Szkoła Marzeń jest zaangażowanie społeczności lokalnej i samorządu 

terytorialnego w realizację działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Zapobiegać to może 

akcyjności i jednorazowości działań i daje gwarancję kontynuacji celów projektu. 

Ponadto na uwagę i upowszechnienie, jako dobra praktyka w ramach tego projektu zasługuje: 

1. Propagowanie metody projektu 

Ze względu na liczne walory, w tym kształtowanie umiejętności kluczowych i wkład w rozwój 

autonomii ucznia, metoda projektu powinna być szerzej stosowana, a w zakresie zajęć 
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pozalekcyjnych może być głównym sposobem prowadzenia zajęć. Z tego też względu szkolenia z 

metody projektów zaproponowano w projekcie na wstępie, jako wprowadzenie do pracy. 

Dodatkowo, tematyka metody projektów realizowana była na kursach internetowych. Podobnie – 

przez Internet, prowadzone były szkolenia z zakresu oceniania. Ocenianie ma wspomagać proces 

uczenia się, stąd zwrot ku ocenianiu kształtującemu. Integralne elementy tego sposobu nauczania to 

praca z samymi uczniami (w zakresie celów, kryteriów sukcesu), jak i rodzicami, udzielanie informacji 

zwrotnej, wprowadzenie oceny koleżeńskiej i samooceny. 

2. Ważnym element koncepcji Szkoły Marzeń było wykorzystanie wyników egzaminów 

zewnętrznych, jako podstawy do refleksji, dyskusji i planowania działań na rzecz 

doskonalenia skuteczności pracy szkoły. Analizy powinny służyć poprawie pracy szkoły, 

szczególnie w stosunku do uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi i wypadnięciem 

z systemu edukacji.  

3. Sposób kształcenia nauczycieli, w dużej mierze w formie e-learning’u, poprzez platformę 

projektu, której aktywnymi uczestnikami byli nauczyciele uczestniczący w projekcie, również 

sprawozdawczość prowadzona była na platformie. W wyniku tych aktywności, w sposób 

naturalny wprowadzony został Internet do szkół w wymiarze o wiele wykraczającym poza 

dotychczasowe wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole. 

4. Zwiększenie aktywności zewnętrznej szkoły  

W ramach Szkoły Marzeń odbywały się kursy językowe dla rodziców, zajęcia sportowe dla 

społeczności lokalnej. Z drugiej strony szkoła mogła liczyć na udostępnienie infrastruktury, środków 

transportu będących własnością innych instytucji, pomoc prawną, organizacyjną. Wspólna 

organizacja różnych przedsięwzięć, wychodzenie uczniów poza mury szkoły powodują, iż szkoła staje 

się aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Szkoły marzeń do swoich programów włączyły wiele 

projektów zorientowanych na poznawanie swojej małej Ojczyzny, regionu, legend, ważnych miejsc i 

zabytków, spotkań z ciekawymi ludźmi. Wejściu szkoły w środowisko lokalne sprzyjały również 

projekty ekologiczne, obywatelskie, działania w ramach wolontariatu np. opieka nad ludźmi 

starszymi, dziećmi z domu dziecka. Do realizacji takich działań w Szkole Marzeń przywołany został 

pomysł na odbudowę harcerstwa oraz niefasadowego samorządu uczniowskiego. Spośród instytucji 

partnerskich szkół marzeń, szczególne znaczenie mają inne szkoły oraz instytucje związane z rynkiem 

edukacji i pracy.  

Dla wzmocnienia skuteczności działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych szkoły 

powinny współdziałać z innymi szkołami funkcjonującymi w obrębie tego samego środowiska, tj. ze 

szkołami sąsiadującymi ze sobą i kształcącymi na tym samym poziomie oraz ze szkołami, które 

przejmują uczniów na kolejnych etapach edukacji. Formy tej współpracy mogą być bardzo 

różnorodne, począwszy od wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych programów, 

podręczników, metod, sposobów rozwiązywania problemów, poprzez wspólną organizację 

konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, prezentacje projektów uczniowskich, również 

poprzez korzystanie z bazy szkolnej i tzw. zasobów ludzkich dla zwiększenia różnorodności i jakości 

zajęć dodatkowych, aż po działania mające na celu ograniczenie skutków pokonywania progu 

kolejnych etapów edukacji i eliminację problemów związanych z adaptacją w nowej szkole. Warta 
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podkreślenia była współpraca z partnerami lokalnymi rynku edukacyjnego i rynku pracy. Był to jeden 

z priorytetów Szkoły Marzeń i dotyczył umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i 

umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W jego zakresie szkoły 

realizowały działania przygotowujące ucznia do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji 

edukacyjno-zawodowych, a w przyszłości do swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz do 

aktywności zawodowej dostosowanej do wymogów rynku pracy, zwłaszcza środowiska lokalnego i 

lokalnego rynku pracy. Działania Szkół Marzeń obejmowały poradnictwo zawodowe, w tym diagnozę 

predyspozycji i kompetencji, szkolny system doradztwa, szkolne lub gminne ośrodki kariery, 

informację edukacyjno-zawodową, m.in. dotyczącą samo zatrudnienia. W ramach tych działań 

odbywały się spotkania i wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne, targi pracy, diagnoza 

zapotrzebowania lokalnych pracodawców na konkretne kwalifikacje, współpraca w ramach praktyk i 

staży. Partnerami Szkół Marzeń były urzędy pracy, centra edukacji i pracy młodzieży OHP, centra 

informacji, urząd skarbowy, izby rzemieślnicze, inne szkoły, uczelnie wyższe, akademickie biuro karier 

zawodowych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedsiębiorstwa. 

5.  Zaangażowanie samorządu terytorialnego  

Samorządy powiatowe i gminne, które są organami prowadzącymi dla szkół wiejskich nie mają w 

swoich planach poza planami inwestycyjnymi - wizji polityki edukacyjnej. Już w wymaganiach 

konkursowych, strukturze samego wniosku wprowadzone były takie elementy, które premiowały 

szkoły dobrze współpracujące z samorządem. Rola organu prowadzącego była z góry określona, 

nieograniczająca się – jak w przypadku innych programów np. Sokrates, do podpisywania wniosku, a 

potem umowy i wydzielania specjalnego konta na środki do realizacji projektu. Należało opisać zakres 

i rodzaj współpracy, aktywny udział w realizacji zadań. Dodatkowo, uzupełnieniem wniosku była 

deklaracja samorządu terytorialnego o kontynuacji lansowania działań, na które szkoła pozyska grant 

w kolejnych trzech latach w wysokości jednej trzeciej uzyskanej dotacji rocznie (czyli w ciągu trzech 

lat równowartość otrzymanej kwoty). W trakcie trwania Projektu odbywały się szkolenia dla 

lokalnych koalicji, na których dyrektor szkoły i koordynator projektu razem z zaproszonymi przez 

siebie przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym często reprezentantami władz gminnych, 

przygotowywali się do dalszych działań w środowisku lokalnym. Działania te miały na celu 

zbudowanie koalicji na rzecz rozwoju lokalnej oświaty i przygotowanie samorządowej polityki 

oświatowej. Wśród nich do najważniejszych należało uświadomienie potencjalnym partnerom 

wspólnoty interesów i ścisłego związku między rozwojem szkoły i rozwojem środowiska. Ważnym 

krokiem był debata oświatowa na temat możliwości i sposobów wspierania dzieci w karierze szkolnej 

i życiowej. Efektem dyskusji jest określenie lokalnych priorytetów, a następnie wybór działań. Tak 

wypracowany plan działań ma być podstawą do uchwał samorządu, zaś realny udział społeczności 

lokalnej w procesie decyzyjnym zapewnia poczucie współodpowiedzialności za tworzenie lokalnej 

polityki. W ten sposób programy rozwoju szkoły zyskują wsparcie i powiązanie z długookresowymi 

planami oświatowymi gminy i projektami przyszłych budżetów.  

Powyżej opisane działania zostały nagrodzone tytułem” Najlepsza inwestycja w człowieka” w 

konkursie „Dobre praktyki EFS”. 
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Kolejnym projektem zasługującym na upowszechnienie ze względu na położenie nacisku na 

aktywność uczniów w realizacji zadań, propagowanie wartości edukacji oraz ciekawą konwencje 

jest projekt „Kosmiczna Edukacja”. 

Projekt realizowany był przez powiat Tczewski w okresie 01 stycznia 2011 – 31 kwietnia 2012, 

finansowany z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał wyróżnienie w 

konkursie “Europejski Fundusz Społeczny   w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre 

praktyki”. Ogólnym celem projektu był rozwój kompetencji u 60 uczniów poprzez zajęcia dodatkowe 

z matematyki, chemii i astro-fizyki oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u 60 uczniów poprzez 

zajęcia wyrównawcze z matematyki.  

Szczególnie trzeba podkreślić ciekawą formułę zajęć praktycznych - od wykładów, prelekcji 

naukowych, zajęć dodatkowych, aż po wyjazdy tematyczne m.in. do Instytutu Problemów Jądrowych 

w Świerku, na Bałtycki Festiwal Nauki w Gdańsku, do Parku Miniatur w Inwałdzie, planetarium w 

Toruniu i Gdyni. Realizacja projektu odbywała się w ramach zajęć międzyplanetarnych - przejście 

uczestnika projektu przez bloki naukowe z dziedziny chemii, astrofizyki i matematyki. Każdy blok to 

planeta układu słonecznego a kulminacją wędrówki międzyplanetarnej  było Słońce, na którym odbył 

się turniej szkół. 

W ramach projektu zakupiono również  m.in.: sprzęt laboratoryjny, teleskopy, laptopy, projektory, 

ekrany, czy też kamery. Istotna z punktu widzenia realizacji podobnych projektów była zasada 

pełnego wykorzystania zakupionego sprzętu do zadań edukacyjnych wykonywanych przez samych 

uczniów. Rodzaj zakupionego sprzętu niejako wymusza aktywne zaangażowanie wszystkich 

uczniów, a co za tym idzie daje szanse na trwałość efektów projektu. 

Ciekawym uzupełnieniem projektu były wycieczki do miejsc związanych z lokalnymi ośrodkami nauki: 

np. 3-dniowy wyjazd do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, gdzie uczniowie zapoznali się z 

badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa fizyka plazmy 

gorącej itp.) i stosowaniem metod fizyki jądrowej w rozmaitych gałęziach gospodarki i nauki 

(zwłaszcza w medycynie), wyjazd na Bałtycki Festiwal Nauki w Gdańsku - impreza popularnonaukowa 

organizowana przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe PAN, instytuty 

branżowe i inne związane z nauką instytuty regionu. 

Jeden blok zajęć poświęcony był planecie „Ziemia” w ramach, którego uczniowie wzięli udział w 5-

dniowej Zielonej Szkole. Program Zielonej Szkoły to m. in: warsztaty fizyczno – chemiczne 

z elementami ekologii, obserwacja zjawisk przyrody, ruchu Ziemi, obserwacja nieba, poznawanie 

przyrody, zwiedzanie zabytków, zajęcia etnograficzne, zajęcia z mapą i kompasem. 

Następnym projektem zasługującym na rekomendację upowszechnienia jest projekt "Rozmawiam, 

chociaż nie mówię" - alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, 

którego opisem chcemy zwrócić uwagę na świetne efekty realizacji i ich trwałość, dotarcie do 

trudnych grup docelowych w ramach POKL oraz kompleksowe wsparcie i trafność doboru form 

wsparcia. 
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Głównym celem projektu była poprawa komunikatywności uczniów niemówiących poprzez 

wykorzystanie innowacyjnych sposobów komunikowania oraz innowacyjnej technologii. W zajęciach 

uczestniczyło 69 niemówiących dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym z terenu Torunia 

i całego woj. kujawsko – pomorskiego oraz 21 nauczycieli. Pośród dzieci zakwalifikowanych na zajęcia 

specjalistyczne znalazła się grupa uczniów z obszarów wiejsko-miejskich woj. kujawsko - 

pomorskiego. Grupa dzieci objętych innowacyjną metodą nauczania w ramach projektu podzielona 

została na 31 zespołów. Drugą grupę stanowiło 21 nauczycieli - terapeutów prowadzących zajęcia 

specjalistyczne w ramach działań zaplanowanych w projekcie. Prowadzenie zajęć specjalistycznych 

wymagało właściwego przygotowania nauczycieli poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dla nich 

odpowiednich szkoleń w zakresie nauczania alternatywnych i wspomagających sposobów 

komunikowania się. 

Projekt ten został doceniony i nagrodzony: w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre 

praktyki EFS 2009” tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Komisję Europejską tytułem „Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji”, 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Innowacyjni - europejska nagroda regionu 2010”. 

Diagnozowanie rozwoju ucznia, jego potrzeb i możliwości edukacyjnych w odniesieniu do 

standardów oczekiwań w danej fazie życia, planowanie własnej pracy w kontekście działań ucznia, 

stymulowanie rozwoju każdego dziecka, kreowanie środowiska uczenia się (animacja grup, tworzenie 

przestrzeni przyjaznej uczniowi, dobieranie materiałów źródłowych, sprawne używanie języka 

mówionego i innych kodów informacyjnych), ocenianie (monitorowanie) postępów, kooperacja z 

uczniem i jego środowiskiem rodzinnym, refleksja i ocena własnej praktyki, jako punktu odniesienia 

do doskonalenia zawodowego – to obszary działania nauczyciela wspomagającego ucznia. W 

poszukiwaniu projektów, które realizowałyby te założenia współczesnej myśli edukacyjnej i 

uwzględniały ideę wykorzystania potencjałów i równości szans uznaliśmy, jako godny rekomendacji 

projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowany przez Grupę Edukacyjną 

S.A. W Kielcach. 

Głównym celem projektu było wprowadzenie specjalnego modelu edukacji, dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod, a przez to 

rozwój u najmłodszych dzieci inteligencji, która pozwoli w przyszłości odnieść każdemu z nich sukces. 

W ramach projektu w każdej szkole został utworzony tak zwany ośrodek zainteresowań, wyposażony 

w zestaw specjalnie dobranych środków dydaktycznych. Bazując na teorii inteligencji wielorakich 

Howarda Gardnera, nauczyciele określili optymalne sposoby uczenia się każdego dziecka 

uczestniczącego w projekcie. 

Warte podkreślenia jest zadbanie realizatorów projektów o jego trwałość poprzez uzyskanie 

zapewnienia finansowania zapoczątkowanych działań przez samorząd województwa. W 

przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej projektu w rekomendacjach zawarta jest sugestia 

upowszechnienia preferowanego modelu w innych województwach. 

Ostatnim proponowanym, jako dobra praktyka projektem jest „Efektywna nauka drogą do rozwoju 

kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych”. W projekcie tym na uwagę zasługuje 
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skoncentrowanie się na uczeniu sposobów uczenia się. Obecnie uważa się, że kształcenie tej 

umiejętności jest kluczowym zadaniem szkoły, która chce przygotować uczniów do wyzwań 

współczesnego świata. 

Pozalekcyjne zajęcia z efektywnej nauki objęły uczniów z ośmiu pilskich szkół. Przeprowadzono 

zajęcia, które uczyły szybkiego czytania, skutecznego notowania, pamięci i koncentracji oraz 

ortografii. W projekcie wzięło udział 128 dzieci, wśród których zaobserwowano bardzo duże postępy 

z zakresie: motywacji do nauki, pracy w grupie, umiejętności komunikacji z innymi. Wszechstronny 

rozwój dzieci zaowocował zwiększoną pewnością siebie wyrażoną poprzez określone umiejętności 

jasnego prezentowania swoich poglądów lub wątpliwości, obniżonego skrępowania w czasie 

publicznej wypowiedzi, podejmowania własnych inicjatyw oraz przewodzenie przy wykonywaniu 

zadań.  

Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce w 2009 roku” 

przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu". 

Podsumowując analizę dobrych praktyk ramach Poddziałania 9.1.2 rekomendujemy przede 

wszystkim projekty, które odnoszą się do nowoczesnych zdobyczy pedagogiki i dydaktyki (np. metoda 

projektów, zajęcia aktywizujące, lekcje w terenie, zaakcentowanie praktycznych możliwości 

wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności, odniesienie się do indywidualnych zdolności i 

kompetencji uczniów).  

Niebagatelne jest również modernizowanie bazy dydaktycznej w tym również wykorzystywanie 

Internetu w procesach edukacyjnych, a tym samym uatrakcyjnianie procesu nauczania i zwiększanie 

zaangażowania uczniów.  

Potrzebą, która może być zaspokajana w ramach projektów jest doskonalenie się nauczycieli. 

Komponent doskonalenia zawodowego nauczycieli powinien być obecny szczególnie w projektach 

upowszechniających nowe metody nauczania oraz opartych o aktualną wiedzę pedagogiczną i 

psychologiczną. 

Warte upowszechnienia są również praktyki budowania „koalicji” wokół szkoły, aktywizujących 

środowisko lokalne i podmioty mogące wspierać szkołę w jej rozwoju (np. samorządy lokalne, inne 

szkoły i placówki, podmioty prywatne, uczelnie).  
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3. Wnioski  

 

3.1. Diagnoza funkcjonowania szkolnictwa ogólnego w województwie podkarpackim z 

uwzględnieniem dynamiki zmian w okresie 2007-2012 

Analiza danych zastanych przeprowadzona została w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu 

Statystycznego, Systemu Informacji Oświatowej oraz instytucji oświatowych (Kuratorium Oświaty, 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) i dotyczyła ogólnego obrazu stanu szkolnictwa ogólnego w 

województwie podkarpackim (liczby placówek, liczby uczniów oraz zdawalności egzaminów w 

poszczególnych typach placówek).  

Przeanalizowano również wyniki badań dotyczących szkolnictwa ogólnego w kraju oraz zawartość 

stron internetowych instytucji zajmujących się szkolnictwem ogólnym - oprócz instytucji wskazanych 

powyżej, również System Ewaluacji Oświaty (wyniki ewaluacji zewnętrznych w woj. podkarpackim); 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN). 

Zebrane dane pokazują, że jeżeli chodzi o szkolnictwo podstawowe to liczba uczniów spada, a w ślad 

za tym również ogólna liczba klas i szkół podstawowych z roku na rok ulega redukcji. Ta dynamika 

widoczna jest szczególnie na obszarach wiejskich, bowiem w miastach liczba ta nieznacznie z roku na 

rok wzrasta (są to przyrosty rzędu 1 do 4 placówek rocznie). Tendencje zaobserwowane w 

województwie podkarpackim są tożsame z tendencjami w skali kraju - zmniejsza się z roku na rok 

liczba szkół podstawowych na wsiach, nieco rośnie zaś liczba szkół podstawowych w miastach, jednak 

ogólna tendencja jest ujemna – zatem skutki tendencji demograficznych widać zarówno na poziomie 

kraju, jak i województwa.  

Jakość edukacji na tym poziomie nauczania mierzona zdawalnością sprawdzianu pokazuje, że ogólne 

wyniki osiągane przez uczniów wahają się, od stosunkowo wysokich w latach 2006/7 i 2007/8, przez 

najniższe w ostatnich latach w roku 2008/2009. Ostatnie dwa lata przyniosły pewną poprawę, co 

pozwala wysunąć ostrożna hipotezę o skuteczności wsparcia udzielonego szkołą podstawowym 

wpływającą na osiągane przez uczniów na sprawdzianie rezultaty. Hipotezę tę jednak pozwolą 

zweryfikować dalsze badania. Hipoteza jest o tyle wiarygodna, że średnia wyników sprawdzianu w 

województwie podkarpackim jest minimalnie większa niż średnia wyników ogólnokrajowych. Różnica 

ta wynosi ok. 1%. 

Nieco lepiej na sprawdzianie wypadają uczniowie z powiatów miejskich, aczkolwiek w ostatnich 

trzech latach różnice zaczynają się „spłaszczać” i zaprzeczają różnicom pomiędzy osiągnięciami 

uczniów z miast i wsi. Możliwe, że swoją skuteczność odnoszą działania wspierające adresowane do 

szkół wiejskich i nakierowane na niwelowanie różnic jakościowych miedzy edukacją na terenach 

wiejskich i miejskich. Dobrze na tle innych powiatów wypada powiat dębicki, łańcucki, mielecki i 

stalowowolski. Najgorsze na tle innych powiatów wyniki w sprawdzianie osiągają uczniowie ze szkół 

w powiecie przemyskim i leskim oraz lubaczowskim – oznacza to, że placówki w tych lokalizacjach 

wymagają szczególnego wsparcia projakościowego. Niemniej jednak ogólny obraz pogarszania się 
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osiąganych rzez uczniów wyników na poziomie podstawowym powinien skłonić organy prowadzące 

do pomocy placówkom w doskonaleniu procesu dydaktycznego. W tym kontekście dużego znaczenia 

nabiera wsparcie udzielane szkołom w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.   

Z kolei liczba gimnazjów z roku na rok systematycznie wzrasta w miastach, maleje zaś na wsi, 

aczkolwiek spadek ogólnej liczby uczniów jest również widoczny.   

Z roku na rok rośnie natomiast nieznacznie liczba gimnazjów w skali kraju (i to zarówno na wsi, jak i w 

miastach). Co ciekawe jednak w skali kraju zanotowano spadek szkół gimnazjalnych prowadzących 

edukację ogólną w przeciwieństwie do województwa podkarpackiego, w którym w ostatnich latach 

liczba tych szkół powiększyła się.  

Tutaj jakość nauczania mierzona wynikami egzaminów gimnazjalnych w kolejnych latach spada, 

jednakże w latach 2007/8 oraz 2008/9 odnotowano niewielki wzrost średniej oceny osiąganej na tym 

egzaminie. Część humanistyczna wypada również nieco lepiej niż część matematyczno-przyrodnicza. 

Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu maleje, co związane jest z ogólnym spadkiem 

liczby uczniów w gimnazjach. Na tle kraju województwo podkarpackie wypada dobrze - w latach od 

2007 do 2011 średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego były lepsze od średnich wyników krajowych w 

części humanistycznej. W części matematyczno-przyrodniczej lepsze wyniki zostały uzyskane w 

rocznikach 2008/2009 oraz 2011/2012. Średnie te nie przekraczały 2 pkt procentowych z wyjątkiem 

roku 2011, gdzie w części humanistycznej osiągnęły one o 5% więcej niż średnia ogólnokrajowa. 

Niemniej obniżające się wyniki zdawalności egzaminu pozwalają na zarekomendowanie konieczności 

realizowania działań na rzecz gimnazjów, które pomogą im osiągać lepsze rezultaty nauczania 

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach utrzymują się na podobnym 

poziomie, jednak najlepsze wyniki ogólne egzaminów uzyskały powiaty brzozowski, łańcucki oraz 

tarnobrzeski oraz m. Krosno. Najsłabsze średnie wyników odnotowano w powiatach przemyskim, 

jarosławskim oraz leskim. Powiaty te podobnie słabo wypadają w wynikach sprawdzianu po szkole 

podstawowej, co potwierdza wniosek o konieczności wspierania tam szkolnictwa ogólnego. 

Natomiast spadek ogólnej liczby szkół ponadgimnazjalnych w województwie jest nieznaczny i dotyczy 

dwóch do czterech placówek rocznie, ostatni rok szkolny przyniósł nawet pojawienie się dwóch 

nowych placówek, w tym jednej na obszarach wiejskich. 

Analiza zdawalności egzaminów maturalnych pokazuje, że tutaj nie ma wyraźnych tendencji zmian, 

jedynie ostatni rok przyniósł niepokojąco niskie wyniki w porównaniu z wcześniejszymi latami. W 

poszczególnych powiatach największa zdawalność egzaminu maturalnego występuje w powiatach: 

brzozowskim, jasielskim i kolbuszowskim, zaś znacznie niższa w porównaniu do innych powiatów 

widoczna jest w krośnieńskim, rzeszowskim oraz przemyskim. Powiaty te powinny zatem zostać 

objęte szczególnie wsparciem skierowanym na jakość nauczania. 

W województwie podkarpackim w latach 2008, 2009 i 2012 średnie wyniki maturzystów były nieco 

lepsze od  średniej krajowej. W 2010 roku średnia była na tym samym poziomie, natomiast w 2007 i 

2011 wyniki były gorsze. Warto zaznaczyć, że w 2007 roku średnia była mniejsza aż o 6 punktów 

procentowych. Brak zatem rokrocznie utrzymującej się tendencji, dlatego też trudni wnioskowa o 
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jakości nauczania, ale również skuteczności wsparcia projektowego i jego wpływu na jakość 

nauczania. Prawdopodobnie nieco światła rzucą na te kwestie wyniki badań terenowych, które w 

dużej mierze odnoszą się do jakościowej oceny wpływu realizacji projektów na osiągane efekty  

procesu dydaktycznego. 

 

3.1. Aktywność szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w procesie ubiegania się o 

środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim 

 

Podsumowując najważniejsze wyniki dotyczące aktywności szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne w procesie ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w 

województwie podkarpackim, stwierdzić można, że największa liczba uczestników ogółem przypada 

na szkoły podstawowe. Średnie wsparcie na jednego ucznia kształtuje się na podobnym poziomie w 

przypadku szkół podstawowych i gimnazjów i jest ono niemal dwukrotnie niższe od wsparcia 

przypadającego na jednego ucznia szkół ponadgimnazjalnych, można to tłumaczyć bardziej 

specjalistycznymi formami wsparcia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W analizowanej próbie wniosków zaznacza się przewaga uczestników z terenów wiejskich w stosunku 

do ich miejskich odpowiedników, w przypadku projektów realizowanych w szkołach podstawowych. 

W przypadku gimnazjów różnica ta ulega spłaszczeniu i przewaga uczniów wiejskich szkół 

podstawowych nie jest już taka wyraźna.  

Aktywności placówek poszczególnych powiatów są powtarzalne jeżeli chodzi o typy szkół i liczbę 

uczniów biorących w nich udział, wyróżnia się tu powiat mielecki i miasto Rzeszów.  

Dominującymi jeśli chodzi o liczbę uczestników projektów ośrodkami są tu powiaty krośnieński, 

łańcucki, mielecki, rzeszowski oraz powiat miasto Rzeszów. Najniższą liczbą uczestników 

charakteryzują się powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, przeworski, bieszczadzki, leski, 

sanocki oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Tarnobrzeg. Podobnie jak w przypadku szkół 

podstawowych, również w przypadku szkół gimnazjalnych najwyższe wartości w kategorii liczby 

uczestników projektów notują te same powiaty. Największa liczba uczestników uczęszcza do szkół 

powiatu mieleckiego. Nieco niższe wskaźniki, lecz również duża liczba uczniów biorących udział w 

projektach, pochodzi z powiatów: rzeszowskiego, powiatu miasto Rzeszów oraz z powiatu 

jarosławskiego. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie największa liczba uczniów biorących 

udział w projektach uczęszcza do szkół znajdujących się na terenie powiatu m. Rzeszów. Może to 

wynikać z największej liczby placówek edukacyjnych tego typu w stolicy Podkarpacia, jak również z 

dostępu do informacji i możliwości aplikowania o środki placówek znajdujących się w Rzeszowie. 

Duża liczba uczestników pochodzi również z powiatu ziemskiego rzeszowskiego oraz z powiatu 

mieleckiego. W przeciwieństwie do pozostałych poziomów nauczania, powiat strzyżowski 

charakteryzuje się dość wysoką liczbą uczniów, którzy wzięli udział w proponowanych działaniach. 

Pozostałe powiaty cechują się niższą liczbą uczestników. 
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Poddziałanie 9.1.2 PO KL stwarza możliwość realizowania różnego rodzaju działań edukacyjnych. 

Część z tych form cieszy się dużym powodzeniem, a część, jak stworzenie możliwości powrotu dzieci i 

młodzieży do systemu edukacji, nie jest realizowane przez żaden podmiot. Może wynikać to z 

większej trudności realizacji tego typu projektu, a być może jednostki nie widzą możliwości w 

realizacji tego typu projektów. 

Działaniem, które zostało zrealizowane w największej liczbie szkół było rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów, najpopularniejsza okazała się nauka języków obcych, nieco mniej realizowanych 

projektów dotyczyło nauk przyrodniczych i ICT. Zdecydowanie rzadziej szkoły decydowały się na 

zajęcia z przedsiębiorczości. Zadowalające wydaje się być stawianie przez szkoły na rozwój 

kluczowych kierunków. Niskie zainteresowanie przedsiębiorczością może wynikać z wciąż małej 

świadomości beneficjentów ze znaczenia umiejętności związanych z tą dziedziną w życiu uczniów. 

Często miękkie umiejętności związane z przedsiębiorczością, pozwalające wykorzystać nabytą 

wiedzę, pozostają niedocenione przez realizatorów projektów. By Również dużą rolę odgrywają 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Czasami są one jedynymi działaniami realizowanymi w szkołach. 

Może wynikać to z dużych braków uczniów, a z drugiej strony dla wielu szkół może to być „łatwiejsza” 

forma realizacji projektu, zbliżona do tradycyjnego nauczania. Wiele szkół zdecydowało się na inne 

działania pozalekcyjne, stawiające na rozwój uczestników. Były to często różnego rodzaju warsztaty 

rozwojowe, koła zainteresowań czy wyjazdy edukacyjne. Można przypuszczać, że w niektórych 

przypadkach może to być forma działania, która jest realizowana ze względu na możliwość jej 

sfinansowania z projektu, jednak bardzo prawdopodobne jest, że część szkół dba o holistyczny rozwój 

swoich wychowanków. W tych i innych przypadkach często wprowadzane są nowoczesne formy 

pracy z uczniem, pozwalające na wyższą skuteczność niż tradycyjne formy nauczania. Dominującymi 

formami są tu różnego rodzaju profesjonalne zajęcia warsztatowe oraz zajęcia e-learningowe. Opieka 

psychologiczno-pedagogiczna często łączona jest z innymi działaniami, jest to forma, która rzadko 

występuje samodzielnie i przeważnie wydaje się być dopełnieniem innych działań. Pojedyncze 

jednostki zdecydowały się na wprowadzenie programów i narzędzi zarządzania placówką. 

 

3.2. Analiza dobrych praktyk 

W wyniki analizy dobrych praktyk ramach Poddziałania 9.1.2 rekomendujemy przede wszystkim 

projekty, które odnoszą się do nowoczesnych zdobyczy pedagogiki i dydaktyki (np. metoda 

projektów, jako metoda dydaktyczna, zajęcia aktywizujące uczniów, lekcje w terenie, zaakcentowanie 

praktycznych możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności, odniesienie się do 

indywidualnych zdolności i kompetencji uczniów np. typów inteligencji i rodzajów uczenia się).  

Ważne (i nadal aktualne) jest modernizowanie bazy dydaktycznej w tym również wykorzystywanie 

Internetu w procesach edukacyjnych, a tym samym uatrakcyjnianie procesu nauczania i zwiększanie 

zaangażowania uczniów.  

Potrzebą, która może być zaspokajana w ramach projektów jest doskonalenie się nauczycieli. 

Komponent doskonalenia zawodowego nauczycieli powinien być obecny szczególnie w projektach 
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upowszechniających nowe metody nauczania oraz opartych o aktualną wiedzę pedagogiczną i 

psychologiczną. 

Warte upowszechnienia są również praktyki budowania „koalicji” wokół szkoły, aktywizujących 

środowisko lokalne i podmioty mogące wspierać szkołę w jej rozwoju (np. samorządy lokalne, inne 

szkoły i placówki, podmioty prywatne, uczelnie).  
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4. Źródła danych  

 

Dokument/ nazwa pliku Źródło 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_wz
_oswiata_wychowanie_2007-2008r.pdf 

www.stat.gov.pl  
 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_w
ychowanie_2008-2009.pdf 

www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_w
ychowanie_2009-2010.pdf 

www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_w
ychowanie_2010-2011.pdf 

www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_w
ychowanie_2011-2012.pdf 

www.stat.gov.pl  

http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalwm/m
atura.pdf 

www.edunet.tarnow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wyniki%20e
gzaminu%20maturalnego%202007%20wed%B3ug%20po
wiat%F3w.pdf 

www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zdawalno%B
6%E6%20w%20powiatach-mat_2009_2.pdf 

www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zdawalno%B
6%E6%20w%20powiatach.pdf 

www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zdawalno%B
6%E6%20w%20powiatach_2011.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_18_zd
awalno%B6%E6%20w%20powiatach_2012_calosc.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wyniki%20e
gzaminu%20gimnazjalnego_2007.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/powiaty.pdf www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/%A6rednie%
20wyniki%20w%20powiatach-gim_2009.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/%A6rednie%
20wyniki%20szk%F3%B3%20gimnazjalnych%20w%20pow
iatach%20w%202010%20roku.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/611_11_Wy
niki%20uczni%F3w%20i%20szk%F3%B3%20gimnazjalnych
%20w%20powiatach%20w%202011%20r_1.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Srednie%20
wyniki_w_powiatach_2012_gim_poprawka2.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Raport%20E
G.pdf 

www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Egzamin%20 www.oke.krakow.pl 
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gimnazjalny_2009_10.pdf 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Sprawozdani
e%20ze%20sprawdzianu%20w%202010%20roku_2.pdf 

www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Sprawozdani
e%20z%20egzaminu%20gimnazjalnego%20w%202011%2
0roku_1.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_05_Wy
niki%20uczni%F3w%20i%20szk%F3%B3%20podstawowyc
h%20w%20powiatach%20w%202012%20r.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wyniki%20uc
zni%F3w%20i%20szk%F3%B3%20podstawowych%20w%2
0powiatach%20w%202011%20r.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/%A6rednie%
20wyniki%20szk%F3%B3%20podstawowych%20w%20po
wiatach%20w%202010%20r_1.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/%A6rednie%
20wyniki%20szk%F3%B3%20podstawowych%20w%20po
wiatach.pdf 

www.oke.krakow.pl 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Aneks.pdf www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/sprawdzian_p
odkarpackie_powiaty_gminy.pdf 

www.oke.krakow.pl 

Projekt „Rozmawiam chociaż nie mówię - alternatywne 
porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w 
Toruniu” 

http://www.arch.torun.pl/?strona=wl_unia_efs_403 
http://www.sps.szkola26.webd.pl/index.php?option=com
_content&view=category&id=78&layout=blog&Itemid=13
0 

Projekt „Kosmiczna Edukacja”  
 

http://fundusze.powiat.tczew.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=2820&Itemid=233 
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item
=3cb3c1197e7d4b6c&title 

Projekt „Szkoła Marzeń” 
 

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/2005-7-
szkola-marzen-glowne-zalozenia 
http://zs.bieniow.gminazary.pl/index.php/programy-i-
projekty/szkola-marze 
http://zgsp-polskacerekiew.edupage.org/text8/ 
http://www.ppr.pl/artykul-szkola-marzen-125446-dzial-
19.php 
http://szkolamarzen.net/ 
http://spslowino.szkolnastrona.pl/index.php?p=sd&idg=z
t,136&id=25&action=show 

Projekt „Wspólnie mamy szansę” "Europejski Fundusz Społeczny w województwie 
pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" 
edycja 2011 r.  
http://katolik.tczew.net.pl/Wspolnie_mamy_szanse/O_pr
ogramie.html 
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item
=704e90f0e13e61f4&title=Wspolnie-mamy-szanse--
rusza-projekt-ktory-ma-wyrownac-szanse-mlodziezy 

http://www.arch.torun.pl/?strona=wl_unia_efs_403
http://www.sps.szkola26.webd.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=78&layout=blog&Itemid=130
http://www.sps.szkola26.webd.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=78&layout=blog&Itemid=130
http://www.sps.szkola26.webd.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=78&layout=blog&Itemid=130
http://fundusze.powiat.tczew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2820&Itemid=233
http://fundusze.powiat.tczew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2820&Itemid=233
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/2005-7-szkola-marzen-glowne-zalozenia
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/2005-7-szkola-marzen-glowne-zalozenia
http://zgsp-polskacerekiew.edupage.org/text8/
http://www.ppr.pl/artykul-szkola-marzen-125446-dzial-19.php
http://www.ppr.pl/artykul-szkola-marzen-125446-dzial-19.php
http://szkolamarzen.net/
http://spslowino.szkolnastrona.pl/index.php?p=sd&idg=zt,136&id=25&action=show
http://spslowino.szkolnastrona.pl/index.php?p=sd&idg=zt,136&id=25&action=show
http://katolik.tczew.net.pl/Wspolnie_mamy_szanse/O_programie.html
http://katolik.tczew.net.pl/Wspolnie_mamy_szanse/O_programie.html
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=704e90f0e13e61f4&title=Wspolnie-mamy-szanse--rusza-projekt-ktory-ma-wyrownac-szanse-mlodziezy
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=704e90f0e13e61f4&title=Wspolnie-mamy-szanse--rusza-projekt-ktory-ma-wyrownac-szanse-mlodziezy
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=704e90f0e13e61f4&title=Wspolnie-mamy-szanse--rusza-projekt-ktory-ma-wyrownac-szanse-mlodziezy
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Projekt „Szansa na lepsze jutro” http://spbrzechow.szkoly.interklasa.pl/index.php?option
=com_content&task=view&id=174&Itemid=61 
http://daleszyce.pl/pl/aktualnosci/artykuly-wszystkie/9-
wydarzenia/418-podsumowanie-projektu-qszansa-na-
lepsze-jutroq 
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=
18&artykul=1049&akcja=artykul 

Projekt „Ekspresem do edukacji w powiecie 
włoszczowskim”  
 

http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-
ue/ekspresem-do-edukacji-w-powiecie-wloszczowskim-
320426.html 
 
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/201
00806/POWIAT0113/36364845 
 
http://pckr.nazwa.pl/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=133:wyjazd&catid=13:zapowiedzi&Itemid=
14 

Projekt „Szkoła równych szans – lokalny program 
wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów 
z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski”  

http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules
/art/show_result_db&id=12 
http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-
swietokrzyski/miasto/1258-szkosa-rch-szans 
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules
/news/show_news&id=156 
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules
/news/show_news&id=157 

Projekt „Przyszłe sukcesy rodzą się dzisiaj”   
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=
18&artykul=739&akcja=artykul 
http://www.smykow.pl/index.php?id=64&n_id=147 

Projekt „Nauka dla przyszłości” 
 

http://www.naukakuprzyszlosci.cc.edu.pl/ 
 
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-
ue/nauka-dla-przyszlosci-wieksze-kompetencje-
informatyczne---szansa-na-sukces-edukacyjny-i-osobisty-
gimnazjalistow-241812.html 

Projekt „Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego, 
zawodowego i osobistego - zajęcia dodatkowe dla 
uczniów gimnazjów powiatu koszalińskiego” 
 

http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/od-
umiejetnosci-do-sukcesu-edukacyjnego-zawodowego-i-
osobistego--zajecia-dodatkowe-dla-uczniow-gimnazjow-
powiatu-koszalinskiego-241473.html 
 
http://www.gimnazjum.polanow.pl/main.php?sid=1314 

Projekt „Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych 
kompetencji uczniów szkół podstawowych” 

http://www.download.um.pila.pl/pdf/Efektywna_nauka_
PO_KL.pdf 
http://www.pila.leaderschool.pl/projekty-
dofinansowane-efs/efektywna-nauka-droga-do-rozwoju-
kluczowych-kompetencji-uczniow-szkol-podstawowych 

  

 

1) Dokumenty programowe w ramach PO KL: 

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

http://spbrzechow.szkoly.interklasa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=61
http://spbrzechow.szkoly.interklasa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=61
http://daleszyce.pl/pl/aktualnosci/artykuly-wszystkie/9-wydarzenia/418-podsumowanie-projektu-qszansa-na-lepsze-jutroq
http://daleszyce.pl/pl/aktualnosci/artykuly-wszystkie/9-wydarzenia/418-podsumowanie-projektu-qszansa-na-lepsze-jutroq
http://daleszyce.pl/pl/aktualnosci/artykuly-wszystkie/9-wydarzenia/418-podsumowanie-projektu-qszansa-na-lepsze-jutroq
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=18&artykul=1049&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=18&artykul=1049&akcja=artykul
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/ekspresem-do-edukacji-w-powiecie-wloszczowskim-320426.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/ekspresem-do-edukacji-w-powiecie-wloszczowskim-320426.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/ekspresem-do-edukacji-w-powiecie-wloszczowskim-320426.html
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100806/POWIAT0113/36364845
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100806/POWIAT0113/36364845
http://pckr.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:wyjazd&catid=13:zapowiedzi&Itemid=14
http://pckr.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:wyjazd&catid=13:zapowiedzi&Itemid=14
http://pckr.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:wyjazd&catid=13:zapowiedzi&Itemid=14
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/art/show_result_db&id=12
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/art/show_result_db&id=12
http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/1258-szkosa-rch-szans
http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/1258-szkosa-rch-szans
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/news/show_news&id=156
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/news/show_news&id=156
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/news/show_news&id=157
http://www.gci.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/news/show_news&id=157
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=18&artykul=739&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=18&artykul=739&akcja=artykul
http://www.smykow.pl/index.php?id=64&n_id=147
http://www.naukakuprzyszlosci.cc.edu.pl/
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/nauka-dla-przyszlosci-wieksze-kompetencje-informatyczne---szansa-na-sukces-edukacyjny-i-osobisty-gimnazjalistow-241812.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/nauka-dla-przyszlosci-wieksze-kompetencje-informatyczne---szansa-na-sukces-edukacyjny-i-osobisty-gimnazjalistow-241812.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/nauka-dla-przyszlosci-wieksze-kompetencje-informatyczne---szansa-na-sukces-edukacyjny-i-osobisty-gimnazjalistow-241812.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/nauka-dla-przyszlosci-wieksze-kompetencje-informatyczne---szansa-na-sukces-edukacyjny-i-osobisty-gimnazjalistow-241812.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/od-umiejetnosci-do-sukcesu-edukacyjnego-zawodowego-i-osobistego--zajecia-dodatkowe-dla-uczniow-gimnazjow-powiatu-koszalinskiego-241473.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/od-umiejetnosci-do-sukcesu-edukacyjnego-zawodowego-i-osobistego--zajecia-dodatkowe-dla-uczniow-gimnazjow-powiatu-koszalinskiego-241473.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/od-umiejetnosci-do-sukcesu-edukacyjnego-zawodowego-i-osobistego--zajecia-dodatkowe-dla-uczniow-gimnazjow-powiatu-koszalinskiego-241473.html
http://tech.money.pl/przemysl/przyznane-dotacje-ue/od-umiejetnosci-do-sukcesu-edukacyjnego-zawodowego-i-osobistego--zajecia-dodatkowe-dla-uczniow-gimnazjow-powiatu-koszalinskiego-241473.html
http://www.gimnazjum.polanow.pl/main.php?sid=1314
http://www.download.um.pila.pl/pdf/Efektywna_nauka_PO_KL.pdf
http://www.download.um.pila.pl/pdf/Efektywna_nauka_PO_KL.pdf
http://www.pila.leaderschool.pl/projekty-dofinansowane-efs/efektywna-nauka-droga-do-rozwoju-kluczowych-kompetencji-uczniow-szkol-podstawowych
http://www.pila.leaderschool.pl/projekty-dofinansowane-efs/efektywna-nauka-droga-do-rozwoju-kluczowych-kompetencji-uczniow-szkol-podstawowych
http://www.pila.leaderschool.pl/projekty-dofinansowane-efs/efektywna-nauka-droga-do-rozwoju-kluczowych-kompetencji-uczniow-szkol-podstawowych


 
 
 

 
Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Realizatorzy badania:   str. 75 
― IPM sp. z o.o.  
― Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  

 

b) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

2) Dokumenty wewnętrzne PO KL, związane z wdrażaniem Działania 9.1.2 

 

3) Analizy, opracowania, zestawienia, raporty z badań dotyczące szkolnictwa zawodowego: 

a) Raporty podsumowujące I (2010) i II (2011) edycję badania Bilans Kapitału Ludzkiego 

(badanie realizowane przez PARP); 

b) Raport o stanie edukacji 2010 (publikacja IBE, 23 marca 2011 r.) 

c) Raport końcowy z badania pt. Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na 

rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach 

wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. Mieszkańców w 

województwie wielkopolskim, Przygotowany  na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Poznaniu przez Zespół Badawczy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, 

październik - grudzień 2010 r. 

d) Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach 

Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim, RAPORT KONCOWY 

opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ASM – Centrum 

Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno, 28 czerwca 2009 r. 

 

4) Inne dokumenty: 

a) Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX komponentu 

regionalnego PO KL, zatwierdzone do realizacji w trybie konkursowym przez WUP w 

Rzeszowie - pełna próba 

b) Wnioski o płatność projektów objętych badaniem (końcowe lub ostatnie dla projektów 

niezakończonych) 

 

http://eduentuzjasci.pl/pl/raport-o-stanie-edukacji-2010.html

