
Protokół  

z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

 

Zespół ds. weryfikacji wniosków złożonych do Wojewody Lubuskiego powołany 

Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2015 r., oraz Zarządzeniem 

zmieniającym z dnia 25 marca 2016 r. w składzie: 

1. Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych – przewodnicząca zespołu; 

2. Kamila Arendarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych – członek zespołu; 

3. Jolanta Helicka – starszy specjalista – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – 

członek zespołu,  

4. Monika Szczecińska – specjalista – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. –  

członek zespołu; 

przeprowadził ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia finansowego Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Ocena wniosków została przeprowadzona 

w dniu 12 lutego 2018 r.  

WYNIKI WERYFIKACJI 

Ocenie podlegało 88 szkół dla których organem prowadzącym było 29 jednostek.  

 

Arkusz oceny wniosku przewidywał przyznanie maksymalnie 100 punktów z czego ocenie 

podlegały następujące kryteria: 

I. Opis aktualnego stanu wyposażenia biblioteki (0-20 pkt.). 

II. Zgodność z celami Programu planowanych działań promujących czytelnictwo 

wśród dzieci i młodzieży (0-40 pkt):   

a. Organizacja co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, 

b. Organizacja większej ilości wydarzeń promujących czytelnictwo,  

III. Zakres planowanych działań w obszarze współpracy ze środowiskiem 

lokalnym,  

w tym z biblioteką publiczną (0-40 pkt.): 

a. Współpraca bibliotek szkolnych z biblioteką publiczną lub pedagogiczną 

m.in. przez organizowanie wydarzeń czytelniczych,  

b. Współpraca z co najmniej jednym przedstawicielem środowiska lokalnego. 

c. Współpraca z większą ilością przedstawicieli środowiska lokalnego. 

 

Zespół rekomenduje do dofinansowania wnioski 22 organów prowadzących, w tym 69 

szkołom. Łączna kwota wniosków rekomendowanych do dofinansowania to 695 440 zł. 



Z uwagi na fakt, że kolejna szkoła z listy wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę 

wnioskowała o kwotę wyższą niż kwota, która pozostała do rozdysponowania, Organowi 

prowadzącemu zostanie przedłożona propozycja przyjęcia mniejszej kwoty dotacji.  

 

Zestawienie organów prowadzących szkoły, które otrzymały dofinansowanie stanowi 

załącznik nr 1 i 1 A do Protokołu.  

 

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę Zespołu, jednak z uwagi na brak środków 

przydzielonych dla województwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zostały objęte 

dofinansowaniem stanowi załącznik nr 2. 

Z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawców warunku zgodności z celami Programu  

w zakresie braku współpracy ze środowiskiem lokalnym (§ 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia), 

Zespół pozostawił bez rekomendacji do dofinansowania środkami Programu wnioski 

Organów prowadzących dla 7 szkół. Zestawienie organów prowadzących szkoły, które nie 

zostały rekomendowane do dofinansowania stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.  

 

Podpisy członków Zespołu: 

1) Magdalena Bonczek 

2) Kamila Arendarska 

3) Jolanta Helicka 

4) Monika Szczecińska 
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