
Pytania i odpowiedzi
dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II 

część 1 

Pytanie nr 1:     

W Regulaminie, na str. 10 jest zapis „IBE (…) opracuje i przekaże beneficjentowi 
projektu konkursowego, próbę szkół objętych badaniem. Ponadto IBE (…)  
przekaże wzory narzędzi badawczych, które zostaną następnie przeniesione do 
elektronicznej wersji dostosowanej do oprogramowania wykorzystywanego 
przez beneficjenta projektu konkursowego (środowiska CAPI i CAWI) (…). 
Instytut Badań Edukacyjnych opracuje także wskaźniki, które beneficjent 
projektu konkursowego będzie wykorzystywał w informacjach dostarczanych 
szkołom”. Czy IBE przekaże beneficjentowi listę szkół objętych badaniem 
zarówno do badania CAPI, jak i CAWI? Prosimy o doprecyzowanie wskaźników, 
które mają być przekazane przez IBE beneficjentowi.

Odpowiedź:

Tak, IBE przekaże beneficjentowi listę wszystkich szkół. Lista szkół wylosowanych 
do badania będzie osobną listą (zob. pkt 2).

Udostępnianie wskaźniki będą oparte o zagregowane dane  pochodzące z badań 
oraz z danych zewnętrznych, które w projekcie pozakonkursowym zostaną 
opracowane do plików  html lub pdf. Założono zróżnicowany zakres prezentacji 
danych dla różnych szkół.

Pytanie nr 2:

 Jaka będzie wielkość operatu (liczba wszystkich szkół zawodowych) 
opracowanego w projekcie pozakonkursowym do badania CAWI w ramach II 
rundy monitoringu oraz badania CAWI w ramach III rundy monitoringu?

Populacją w badaniu są szkoły mające absolwentów w ostatniej klasie. Punktem 
wyjścia do opracowania operatu będzie rejestr szkół i placówek oświatowych oraz 
dane Systemu Informacji Oświatowej, w którym jest w bieżącym roku szkolnym ok. 
1700 szkół branżowych I stopnia, 2000 techników i 3300 szkół policealnych (ich 
liczba zmienia się w czasie, a tylko część z tych szkół ma absolwentów w ostatnim 
roku nauki). Wielkość operatu zostanie określona po zakończeniu analiz w projekcie 
pozakonkursowym. W założeniu, próba będzie podzielona na próbę główną 
i rezerwową (składającą się z zamienników dla jednej szkoły wylosowanej do próby 
głównej). W przypadku szkół policealnych, konieczne może być wykorzystanie jako 
próby wszystkich szkół policealnych (badanie pełne). Do zadania beneficjenta będzie 
należeć zweryfikowanie, czy wylosowana szkoła mieści się w definicji populacji.

Pytanie nr 3:

    Ile szkół zostanie wylosowanych (próba podstawowa) w ramach projektu 
pozakonkursowego do badania CAPI w II rundzie monitoringu?



Odpowiedź:

Regulamin nie precyzuje dokładnej liczby wylosowanych szkół, ze względu na 
konieczność wykonania dodatkowych wyliczeń i uzgodnień między beneficjentem 
projektu pozakonkursowego i konkursowego dotyczących liczebności szkół 
niezbędnej do zbadania w celu uzyskania docelowej liczby przebadanych uczniów. 

Pytanie nr 4:

     Moduł CAWI ma być przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzi wytworzonych 
w ramach projektu pozakonkursowego. Czy chodzi tu o narzędzia badawcze, tj. 
ankiety, które zostaną opracowane w ramach projektu pozakonkursowego, a 
następnie przekazane Wykonawcy w celu przygotowania wersji elektronicznej 
(tj. do „zeskryptowania”)?

Odpowiedź:

Tak, w projekcie pozakonkursowym zostaną wypracowane projekty narzędzi 
badawczych (treść i format pytań, kafeterii, filtry), które następnie będą przekazane 
od zeskryptowania oraz utworzenia ksiąg kodowych (codebook) przez beneficjenta 
projektu konkursowego. Skrypty i książki kodowe zostaną zweryfikowane przez 
zespół badawczy IBE pod kątem zgodności z treścią ankiet.

Pytanie nr 5:    

W Regulaminie ma str. 36 zawarto informację, że opracowanie modułów do 
narzędzi badawczych do powszechnego badania dyrektorów i absolwentów w 
ramach II rundy monitoringu nastąpi w czerwcu 2020 r. Prosimy o 
zweryfikowanie tego zapisu, gdyż badanie dyrektorów w ramach II rundy 
monitoringu ma być realizowane w I lub II kwartale 2020 r.

Odpowiedź:

Narzędzia badawcze zostaną opracowane w terminie umożliwiającym ich 
wykorzystanie w badaniu (nie później niż do końca grudnia 2019 r.)

Pytanie nr 6:      

Jaki będzie zakres tematyczny badania CAWI wśród dyrektorów (czego będą 
dotyczyły pytania – prosimy o doprecyzowanie obszarów tematycznych)?

Odpowiedź:

Badanie CAWI będzie zawierać pytania uzupełniające z zakresu oferty edukacyjnej 
szkoły, współpracy szkoły z pracodawcami, organizacji praktycznej nauki zawodów 
oraz wykorzystywaniu przez dyrektora w zarządzaniu informacji dotyczących rynku 
pracy i losów absolwentów.

Pytanie nr 7:     

Jaki będzie zakres tematyczny badania CAWI wśród uczniów, a następnie 
absolwentów?



Odpowiedź:

Badanie CAWI będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii karier edukacyjnych, 
sytuacji na rynku pracy i wykonywanego zawodu, zgodności wykonywanej  pracy z 
odebranym wykształceniem oraz rozmaitych wymiarów poziomu satysfakcji z 
zatrudnienia.

Pytanie nr 8:

W instrukcji użytkowania Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
pojawia się wymóg przesłania złożonego wniosku w formie papierowej. W 
Regulaminie wyraźnie jest napisane, że wniosek ma być złożony w formie 
elektronicznej. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy instrukcji nie mają w tym 
przypadku zastosowania i nie ma potrzeby składania podpisanej papierowej 
wersji wniosku (na etapie składania wniosku). 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wnioski w ramach konkursu należy złożyć 
na obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru. Wnioski złożone 
w innej formie nie będą podlegały ocenie.

Jedynie w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy 
wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia do IOK m.in. dwóch podpisanych 
egzemplarzy wniosku o dofinansowanie (stanowić one będą załączniki do umowy o 
dofinasowanie). Wnioski w wersji papierowej, składane po wyborze projektu do 
dofinasowania, muszą być opatrzone podpisem/ami osoby (osób) upoważnionej 
(upoważnionych) po stronie wnioskodawcy wskazanej (wskazanych) w pkt. 2.7 
wniosku i pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisami osób upoważnionych do 
podejmowania decyzji w imieniu partnerów projektu wskazanych w punkcie 2.9 
wniosku.

Pytanie nr 9:

W regulaminie wskaźniki rezultatu opisane są jako liczby: „Wskaźnik rezultatu 
(specyficzny dla konkursu): Liczba szkół zawodowych/branżowych, w których 
wykorzystano narzędzie badawcze opracowane w projekcie w ramach II rundy 
monitorowania - minimalna wartość docelowa w ramach całego konkursu – 
3000”  ORAZ „Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu): Liczba szkół 
zawodowych/branżowych, w których wykorzystano narzędzia badawcze 
opracowane w projekcie w ramach III rundy monitorowania – minimalna 
wartość docelowa w ramach całego konkursu – 2000”. Natomiast w generatorze 
SOWA z listy rozwijalnej można wybrać jedynie wskaźnik odnoszący się do 
odsetka szkół zawodowych i następnie wartość należy wyrazić jako procent.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 Regulaminu konkursu z rozwijanej listy należy 
wybrać jedynie wskaźnik produktu (określony w PO WER): Liczba edycji programu 
monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych zrealizowanych 
ze środków EFS. Zgodnie z przypisem do wskazanych przez Państwa wskaźników 
specyficznych dla konkursu należy je przepisać z Regulaminu konkursu do wniosku o 
dofinansowanie (strona 11 Regulaminu konkursu).


