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Kuratorzy Oświaty 
- wg rozdzielnika - 

      
 
Szanowni Państwo Kuratorzy, 

w związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2018 r. konkursem 

nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na 

rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje 

kierownicze w szkole – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty, Departament Funduszy Strukturalnych zwraca się z uprzejmą 

prośbą o upowszechnienie informacji o tym konkursie wśród nadzorowanych 

przez Państwa szkół i placówek oświatowych. 

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń 

oraz działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek  

w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach konkursu dofinansowanie 

otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 5 obszarów określonych w regulaminie 

konkursu, tj. województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, 

opolskiego, wielkopolskiego. 

Dodatkowo jedno z założeń przedmiotowego konkursu wymaga, aby projekty 

były realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania 

związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne 

lub niepubliczne posiadające minimum 3 letnie udokumentowane 

doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry 

kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 

wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs. 

Dzięki Państwa pomocy ze wsparcia w ramach tego konkursu będzie mogło 

skorzystać więcej dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje 

kierownicze w szkole, co w konsekwencji przyczyni się do lepszego 
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zaplanowania i organizowania pracy szkół w sposób służący kształtowaniu 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu 

oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: 

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/szkolenie-i-doradztwo-dotyczace-

rozwijania-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-

na-rynku-pracy-dla-dyrektorow-i-wicedyrektorow-szkol-dyrektorzy-ii/ 

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres 

konkurs.dyrektorzy@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, 

Panią Anną Stępień pod numerem tel.: 22 34 74 358. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Karol Bieniek 

Zastępca Dyrektora 

Departament Funduszy Strukturalnych 
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