
 

 

 

 

 

Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

22 grudnia 2015 roku 

 

 

W dniu 22 grudnia br. odbyło się IV posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej  

 ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 4 członków 

Grupy roboczej (w załączeniu lista obecności). 

 

Spotkanie poświęcone było doprecyzowaniu zakresu planowanej do zlecenia ekspertyzy  

w obszarze kryteriów wyboru projektów dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi priorytetowej Kadry 

dla gospodarki – zgodnie z ustaleniami V posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-

2020 (16-17 grudnia 2015 r.). 

 

Przebieg spotkania:  

 

W wyniku dyskusji Grupa robocza ds. edukacji: 

a) dokonała zmiany pytań badawczych planowanej ekspertyzy na następujące: 

– Czy zaproponowane podejście strategiczne zapewni spełnienie obowiązku 

zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiągania przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty wyników edukacyjnych? 

– W jaki sposób definiować szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki w skali regionu w odniesieniu do Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS i EFRR w obszarze edukacji na 

lata 2014-2020? 

b) zdecydowała, na następne posiedzenie Grupy roboczej, zaprosić  (za pośrednictwem 

Sekretariatu Komitetu) Pana Mirona Sycza - Wicemarszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego celem przedstawienia propozycji zmiany zapisów w punkcie 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów Szczegółowego opisu osi priorytetowej 

Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 bez konieczności zlecania ekspertyzy  

w tym zakresie. Grupa robocza proponuje zmianę zapisu  „Interwencja EFS zostanie 

skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze 

wyniki w skali regionu” na „Interwencja EFS zostanie skierowana w ramach jednego 

projektu do min. 50% szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki w skali regionu” przy równoczesnym wprowadzeniu kryterium 

specyficznego fakultatywnego premiującego projekty uwzględniające większy niż 

50% udział szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki  

w skali regionu, np. 



50%-60% - 0 pkt 

60%-80% – 4 pkt 

80%-100% – 8 pkt 

c) postanowiła, że kwestia zlecenia ekspertyzy uzależniona będzie od ustaleń kolejnego 

spotkania Grupy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

IV spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 22.12.2015 r. 

 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Podmiot reprezentowany w KM RPO 

WiM 2014-2020 
Funkcja w komitecie 

1 Borkowski Jarosław 
Region Warmińsko-Mazurski NSZZ 

"Solidarność" 
członek 

2 Dondzik Artur 
Warmińsko-Mazurski Związek 

Pracodawców Prywatnych 
członek 

3 Opieczyński Michał 

Departament Europejskiego  

Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

obserwator 

4 Przasnyska Grażyna Ministerstwo Edukacji Narodowej zastępca członka 

 

 

 


