
Załącznik nr 11 

Katalog problemów wskazanych w Strategii ZIT WOF, które rozwiązuje projekt w ramach Poddziałania 

10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT 

Wnioskodawca wybiera 1 problem wiodący z grupy problemów wiodących oraz problem/problemy 

dodatkowe z pełnego katalogu problemów strategicznych (problemy wiodące i problemy dodatkowe nie 

mogą się powtarzać 

*Wsparcie w ramach projektu objąć może zarówno uczniów gimnazjum, jak i przekształconych/włączonych gimnazjów, ale nie później niż do 

1 września 2019 r. Oznacza to, że w okresie przejściowym tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach projektu 
mogą korzystać również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy dotychczasowego gimnazjum włączonego do innych 
typów szkół. 

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 gimnazja jako typ 
szkoły ulegają stopniowemu wygaszaniu. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I 
gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Zgodnie z art. 
129 ww. ustawy dotychczasowe gimnazjum może być: 

- przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową; 
- włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej; 

L.p. Problemy strategiczne Numer strony 

Strategii ZIT 

WOF z ujęciem 

problemu 

Czy projekt 

rozwiązuje dany 

problem 

strategiczny? 

TAK/NIE PROBLEMY WIODĄCE 

1. Ograniczone możliwości gmin WOF w zaspokajaniu potrzeb 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych* i 

ponadgimnazjalnych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego 

s. 30, 31  

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów nie jest 

prowadzone przez specjalistów z tego zakresu 

s. 31  

PROBLEMY DODATKOWE 

1. Niedobór robotników wykwalifikowanych oraz specjalistów 

z branży technicznej na terenie WOF 

s. 30  

2. Niedostosowanie kształcenia młodzieży i szkolenia osób 

dorosłych do potrzeb rynku pracy 

s. 30  

3. Zagrożenie wykluczeniem zawodowym, a w konsekwencji 

społecznym 

s. 18  

4. Niedostosowanie podaży usług publicznych do potrzeb 

mieszkańców WOF i wymogów rynku pracy 

s. 18, 51  

5. Niezrównoważony przestrzennie rynek pracy s. 24  

6. Trudności w pozyskaniu partnerów z sektora biznesu i nauki 

na potrzeby realizacji działań w zakresie rozwoju postaw 

przedsiębiorczych 

s. 31  



- przekształcone w liceum ogólnokształcące albo technikum; 
- włączone do liceum ogólnokształcącego albo technikum, 
- przekształcone w branżową szkołę I stopnia;  
- włączone do branżowej szkoły I stopnia. 

 


