
 
 

7. 8 KARTA OCENY STRATEGICZNEJ ZIT DLA PODDZIAŁANIA 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
 
 

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ ZIT PROJEKTU 
 
Projekt strategiczny ZIT: P4 Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 
Podprojekt: 4.2. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Oś priorytetowa: 8. Edukacja. 
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej  
i szkolnej.  
Poddziałanie: 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Nr ewidencyjny wniosku: ……………………………….. 
Wnioskodawca: …………………………………………. 
Tytuł projektu: …………………………………………… 
Status wniosku: ………………………………………… 

L.P. 

 
OCENA STATEGICZNA ZIT - PYTANIA KONTROLNE 

Uzasadnienie oceny 
Kryteria dopuszczające 

Elementy dokumentacji 
aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

 
T/N 

1. 
Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do uzyskania 
 wsparcia w ramach Strategii ZIT w MOF Poznania.   

2. Miejsce realizacji projektu zgodne ze Strategią ZIT   
3. Cele, zakres i wskaźniki projektu są zgodne ze Strategią ZIT.    

4. 
Wniosek został złożony w terminie wskazanym w Regulaminie 
 konkursu.   

5. 
Wniosek został złożony do właściwej instytucji wskazanej  
w Regulaminie konkursu.   

6. 
Projekt jest skierowany do grup docelowych z Miejskiego 

Obszaru 
 Funkcjonalnego Poznania. 

 
 

7.  
Organ prowadzący każdej szkoły objętej wsparciem w projekcie 
 deklaruje współpracę przy realizacji projektu.   



 
 

 
 

L.P. Kryteria punktowe 

Elementy dokumentacji 
aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

Punktacja Uzasadnienie oceny 

1. 
Udział w projekcie pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni 
 wyższych. 

   

2. 
Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów 
 Strategii ZIT. 

 
 

 

3. 
Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację 
 celów Strategii ZIT w MOF Poznania. 

 
 

 

4. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.    

5. Obszar Metropolii Poznań objęty projektem.    

6. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi  
i miejskimi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.  

 
 

 

7. Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami.    

8. 
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej e-podręczników /e-zasobów/ 
e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS. 

 
 

 

 
 

 NIE TAK w następującym zakresie: 

Istnieje potrzeba dodatkowych 
wyjaśnień/uzupełnień 

  

Istnieje potrzeba uzyskania opinii/ekspertyzy   

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria dopuszczające         TAK                             NIE 
 
Maksymalna liczba punktów                                             Łączna uzyskana liczba punktów    
 

 Imię i Nazwisko Data Podpis 

Sprawdził :    

Zweryfikował (pod względem poprawności wypełnienia karty):    

21  

  



 
 

 


