
 
    Załącznik nr  11 
    do Uchwały Nr 1170/16 

Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 28 września 2016 r. 

 
 

Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

1 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
po opuszczeniu programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

 Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS 
monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
Wykazywać należy  wyłącznie  kwalifikacje/kompetencje  osiągnięte  w  wyniku  interwencji  
Europejskiego  Funduszu Społecznego. 



2 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nowoutworzonych miejsc dla dzieci w: 
- ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego),  
- istniejącej bazie oświatowej,  
- nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie.  
Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu 
działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 

3 

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba dzieci, które zostały objęte wsparciem bezpośrednim w postaci dodatkowych zajęć 
zwiększających ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej. Wsparcie polega 
na rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 
dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, 
psychologiem, pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia jakości edukacji 
przedszkolnej. 

4 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla dzieci  
i młodzieży objętych wsparciem, w programie. Formy wsparcia opisane w Wytycznych w 
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji 

5 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba uczniów szkół  (podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych),  którzy dzięki  
wsparciu z  EFS  nabyli kompetencje kluczowe w zakresie określonym w Wytycznych w 
zakresie zasad  realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2 014-2020 w obszarze edukacji. 
Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na 
poziomie krajowym w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 



zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.  Wykazywać należy wyłącznie 
kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6 

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

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie zakupione dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów 
przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki. 
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych 
wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt 
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji 
Pośredniczącej. 
 

7 

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

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt technologii informacyjno-edukacyjnych zakupiony 
dzięki EFS.  
Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek 
objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt 
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji 
Pośredniczącej. 

8 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w 
programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) objętych 
wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.  
Zakres kompetencji kluczowych opisano w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 w obszarze edukacji.   

9 
Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące  
w placówkach), których pracownie przedmiotowe  zostały doposażone do nauczania 
przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty. W ramach 
wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli i placówek systemu 
oświaty.  
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły. 

10. 
Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) 
oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 



prowadzenia zajęć edukacyjnych. oświaty) wyposażonych w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów opisanych w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2 014-2020 w obszarze edukacji. 
We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek, które jedynie uzupełniają swoją 
bazę o pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu uzyskania konkretnych 
funkcjonalności. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz 
przedszkoli. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do 
szkół i placówek oświatowych. 

11 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK w 
programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) 
objętych doskonaleniem umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbywa się poprzez formy 
wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

12 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla dzieci  
i młodzieży objętych wsparciem, w programie. Formy wsparcia opisane w Wytycznych w 
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych 

1 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, 
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 



wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.  Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, 
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.  Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, 
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie  lub w regulaminie 



konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.  Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie o niskich kwalifikacjach, tj. osób 
posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3. Stopień uzyskanego wykształcenia 
jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do 
projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje 
na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO). 
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

5 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, 
 w którym przystąpili do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest 
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

6 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w dniu  
w którym przystąpili do projektu byli w wieku 25 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest 
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 



edukacji. 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

1 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Liczba osób dorosłych, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, np. kwalifikacyjny 
kurs zawodowy, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.  Definicja kwalifikacji jest 
zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich 
priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu.        
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

2 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki 
EFS. 

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących 
doposażenie zakupione w ramach programu do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek 
objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt 
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej 
RPO lub Instytucji Pośredniczącej. 

3 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS 
monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie  lub w regulaminie 
konkursu  grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie  lub w regulaminie 
konkursu  standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali wsparcia udzielanego 
danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  



kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.   
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem 
bezpośrednim w ramach programu w postaci staży i praktyk u pracodawcy. 
Pod pojęciem  stażu realizowanego w ramach wszystkich typów operacji  należy rozumieć 
takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy 
określone dla praktyki zawodowej. 
Staże mogą zatem obejmować kształcenie zawodowe praktyczne realizowane w ramach 
praktycznej nauki zawodu (pnz) lub wykraczać poza zakres pnz. Zasady realizacji pnz 
określa Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki 
zawodu. 
 

5 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia 
w programie 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

6 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych / 
doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej 
kształcenia w zawodach. 
Moment  pomiaru wskaźnika rozumiany jest  jako dzień dostarczenia sprzętu/materiałów 
dydaktycznych do  szkół placówek prowadzących kształcenie zawodowe. 
 

7 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: 
- liczbę osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia; oraz 
- liczbę nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego organizowanych 
we współpracy z uczelniami 
- liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania 
nie krótszym niż dwa tygodnie 
-  liczbę nauczycieli  objętych  wspomaganiem  realizowanym  przez  placówki  doskonalenia  
nauczycieli,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz 
uczestniczących w sieciach współpracy i samokształcenia. 



 

8 

Liczba podmiotów realizujących 
zadania centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 
objętych wsparciem w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba jednostek systemu oświaty istniejących lub nowoutworzonych realizujących zadania 
zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (ckziu), tj. 
współpracujących z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej, w tym również dla osób dorosłych. 
 

 
 


