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Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku  

„Lista standardów” 

 

Niniejsza instrukcja przedstawia sposób wypełnienia dokumentu „Lista standardów”, 

stanowiącego załącznik do wniosku wstępnego/właściwego, składanego w ramach naboru 

grantów w ramach projektu „Dostępna szkoła”, realizowanego w partnerstwie Fundacji 

Fundusz Współpracy oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, wdrażanego w ramach 

IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: 

Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Najważniejsze informacje 

1. Dokument „Lista standardów” stanowi załącznik obligatoryjny - nieprzekazanie go 

wraz z wnioskiem skutkuje odrzuceniem wniosku.  

2. Załącznik nie wymaga podpisu elektronicznego.  

3. Załącznik może zostać przekazany w formie pliku XLS (Excel). 

4. Załącznik należy wypełnić osobno dla każdej ze szkół. 

5. W przypadku szkół mieszczących się w kilku budynkach – dla każdego z budynków 

należy przygotować osobną listę standardów dla obszarów architektonicznego 

i technicznego (dla obszaru organizacyjnego i edukacyjno-społecznego lista jest 

wspólna), przy czym dopuszczalne jest: 

a. zmultiplikowanie załącznika – organ wysyła dla szkoły taką liczbę egzemplarzy 

załącznika, jaka odpowiada liczbie budynków, przy czym:  

• jeden załącznik obejmuje standardy ze wszystkich obszarów 

(architektoniczny dla np. budynku głównego, techniczny dla np. budynku 

głównego, organizacyjny i edukacyjno-społeczny),  
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• pozostałe załączniki (dla dodatkowych budynków) mogą zostać 

wypełnione tylko w obszarze architektonicznym i technicznym 

(w odniesieniu do standardów spełnianych w tych budynkach) – organ 

można skopiować dane dot. obszarów organizacyjnego i społeczno-

edukacyjnego z listy dot. budynku głównego do list dot. budynków 

dodatkowych, jednak nie jest to konieczne. 

b. Zmultiplikowanie wierszy załącznika – organ przesyła jeden plik listy standardów, 

ale przygotowując listę, powiela sekcje dot. obszaru architektonicznego 

i technicznego, dodając dodatkowe wiersze do istniejącego arkusza. 

c. Zmultiplikowanie arkuszy wewnątrz załącznika – organ przesyła jeden plik listy 

standardów, ale przygotowując listę, dodaje dodatkowe arkusze w dokumencie, 

kopiuje na nie listę standardów i wypełnia: 

• jeden arkusz obejmujący standardy ze wszystkich obszarów 

(architektoniczny dla np. budynku głównego, techniczny dla np. budynku 

głównego, organizacyjny i edukacyjno-społeczny), 

• pozostałe arkusze (dla dodatkowych budynków) obejmujące standardy 

tylko w obszarze architektonicznym i technicznym (w odniesieniu do 

standardów spełnianych w tych budynkach) – organ można skopiować 

dane dot. obszarów organizacyjnego i społeczno-edukacyjnego z arkusza 

dot. budynku głównego do arkuszy dot. budynków dodatkowych, jednak 

nie jest to konieczne. 

6. Załącznik należy wypełnić w następującym zakresie: 

a. Dla szkół aspirujących do osiągnięcia podstawowego poziomu dojrzałości 

(zarówno pełnego (100%), jak i częściowego (60%)) – wypełnić część dotyczącą 

poziomu podstawowego (część dot. poziomu średniozaawansowanego 

i zaawansowanego może (ale nie musi) zostać wypełniona, ale nie będzie 

podlegała ocenie) 

b. Dla szkół aspirujących do osiągnięcia średniozaawansowanego poziomu 

dojrzałości (zarówno pełnego (100%), jak i częściowego (60%)) – wypełnić część 
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dotyczącą poziomu podstawowego i średniozaawansowanego (część dot. 

poziomu zaawansowanego może (ale nie musi) zostać wypełniona, ale nie 

będzie podlegała ocenie) 

c. Dla szkół aspirujących do osiągnięcia zaawansowanego poziomu dojrzałości – 

wypełnić część dotyczącą poziomu podstawowego, średniozaawansowanego 

i zaawansowanego. 

Wypełnianie listy standardów 

1. Lista standardów dzieli się na wiersze (odpowiadające poszczególnym standardom) 

i kolumny (odpowiadające stopniowi wdrożenia przez szkołę standardów). 

2. Wypełniając listę standardów należy: 

a.  W kolumnie „SPEŁNIONY (NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU)” - wpisać "x", 

jeżeli na dzień złożenia wniosku standard został całkowicie spełniony,  

tj. spełniono wszystkie jego składowe (w przypadku szkoły na poziom 

podstawowy - minimum składowe obligatoryjne; w przypadku szkół na poziom 

średni - składowe obligatoryjne i zalecane w standardzie na poziomie 

podstawowym oraz składowe minimum obligatoryjne w standardzie na poziomie 

średnim); w przypadku szkoły na poziom zaawansowany - składowe 

obligatoryjne i zalecane w standardzie na poziomie podstawowym i średnim oraz 

wybrane przez szkołę standardy z poziomu zaawansowanego). 

b. W kolumnie „CZĘŚCIOWO SPEŁNIONY (NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU)” – 

wpisać x, jeżeli szkoła spełnia na dzień złożenia wniosku pewne kryteria 

wymagane standardem, ale część kryteriów wymaga uzupełnienia. 

c. W kolumnie „NIESPEŁNIONY (NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU)” – należy 

wpisać x, jeśli szkoła nie spełnia na dzień złożenia wniosku żadnego z kryteriów 

standardu. 

d. W kolumnie „PLANOWANY DO SPEŁNIENIA (UZUPEŁNIENIA) W OKRESIE 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ŚRODKÓW GRANTU” – należy 

wpisać x, jeżeli we wcześniej wymienionych kolumnach wskazano, że standard 
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jest spełniony częściowo lub niespełniony, a Wnioskodawca zamierza go 

uzupełnić/wdrożyć i uwzględnić koszty jego uzupełnienia/wdrożenia w budżecie 

grantu.  

UWAGA: Możliwe jest zaznaczenie tego pola oraz pola „PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA (UZUPEŁNIENIA) W OKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH ŚRODKÓW INNYCH NIŻ GRANT” równocześnie – jeśli np. 

wnioskodawca zamierza finansować koszt wdrożenia standardu w ramach 

środków grantu i innych środków (tzw. montaż finansowy). 

e. W kolumnie „PLANOWANY DO SPEŁNIENIA (UZUPEŁNIENIA) W OKRESIE 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ŚRODKÓW INNYCH NIŻ 

GRANT” - należy wpisać x, jeżeli we wcześniej wymienionych kolumnach 

wskazano, że standard jest spełniony częściowo lub niespełniony,  

a Wnioskodawca zamierza go uzupełnić/wdrożyć i uwzględnić koszty jego 

uzupełnienia/wdrożenia spoza grantu. 

UWAGA: Możliwe jest zaznaczenie tego pola oraz pola „PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA (UZUPEŁNIENIA) W OKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH ŚRODKÓW INNYCH NIŻ GRANT” równocześnie – jeśli np. 

wnioskodawca zamierza finansować koszt wdrożenia standardu w ramach 

środków grantu i innych środków (tzw. montaż finansowy). 

f. W kolumnie „SPEŁNIONY NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA (UWZGLĘDNIA SIĘ STANDARDY SPEŁNIONE NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA WNIOSKU)” należy wpisać 1, jeżeli na dzień zakończenia 

przedsięwzięcia standard będzie całkowicie spełniony, tj. spełnione zostaną 

wszystkie jego składowe (w przypadku szkoły na poziom podstawowy - minimum 

składowe obligatoryjne; - w przypadku szkół na poziom średni - składowe 

obligatoryjne i zalecane w standardzie na poziomie podstawowym oraz składowe 

minimum obligatoryjne w standardzie na poziomie średnim; w przypadku szkoły 

na poziom zaawansowany - składowe obligatoryjne i zalecane w standardzie na 

poziomie podstawowym i średnim oraz wybrane przez szkołę standardy 



 

 

 

5 

z poziomu zaawansowanego). UWAGA: W kolumnie tej należy uwzględnić 

także te standardy, które szkoła ma zrealizowane w całości w momencie 

składania wniosku. 

Zgodnie z powyższym: 

• Szkoły aplikujące na 100% poziomu powinny w efekcie zaznaczyć 

spełnienie wszystkich standardów danego poziomu (oraz poziomów 

niższych) – poza standardami dot. dowozu w przypadku organów 

prowadzących niebędących gminami. W przypadku szkół mieszczących się 

w kilku budynkach spełnienie wszystkich standardów obszaru 

architektonicznego i technicznego dotyczy jednego budynku, w pozostałych 

budynkach szkoła zobligowana jest do spełnienia minimum standardów 

obligatoryjnych. 

• Szkoły aplikujące na 60% poziomu powinny w efekcie zaznaczyć 

spełnienie (i spełnić) wszystkich standardów obligatoryjnych danego 

poziomu oraz wybranych standardów danego poziomu, tak by ich liczba 

stanowiła minimum 60% standardów wybranego poziomu. Szkoły aplikujące 

na poziom wyższy niż podstawowy powinny ponadto zaznaczyć spełnienie 

wszystkich standardów poziomów niższych – poza standardami dot. dowozu 

w przypadku organów prowadzących niebędących gminami. 

W przypadku szkół mieszczących się w kilku budynkach spełnienie 

wszystkich standardów obligatoryjnych dotyczy każdego z budynków. 

• Ponadto zgodnie z „Regulaminem rekrutacji szkół” kryterium dostępu to 61 

pkt/standardów na poziomie podstawowym dla organów prowadzących 

(OP) będących gminami lub 57 pkt/standardów na poziomie podstawowym, 

w przypadku organów niebędących gminami (dla co najmniej jednej szkoły 

aplikującej na pełny poziom, kolejna/e szkoła/y musi/muszą mieć minimum 

60% a więc 37 pkt/standardów dla OP/gmin i 34 pkt/standardy dla OP 
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niebędących gminami). Szczegóły dla pozostałych poziomów dojrzałości 

(średniozaawansowanego i zaawansowanego) wskazano w Regulaminie. 
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Przykłady poprawnego wypełnienia Listy standardów 

Standard spełniony w momencie składania wniosków 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard…. X     1 
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Standard częściowo spełniony w momencie składania wniosku, który organ chce uzupełnić ze środków 

grantu 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….  X  X  1 
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Standard częściowo spełniony w momencie składania wniosku, który organ chce uzupełnić ze środków 

innych niż grant 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….  X   X 1 
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Standard częściowo spełniony w momencie składania wniosku, który organ chce uzupełnić ze środków 

innych niż grant oraz z grantu (tzw. montaż finansowy) 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….  X  X X 1 
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Standard niespełniony w momencie składania wniosku, który organ chce wdrożyć ze środków grantu 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….   X X  1 
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Standard niespełniony w momencie składania wniosku, który organ chce wdrożyć ze środków innych 

niż grant 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….   X  X 1 
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Standard niespełniony w momencie składania wniosku, który organ chce wdrożyć ze środków innych 

niż grant oraz z grantu (tzw. montaż finansowy) 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….   X X X 1 
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Standard częściowo spełniony, którego organ nie zamierza wdrażać 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….      0 

Dopuszczalne jest zamiast podania „0” pominięcie uzupełnienia komórki. 
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Standard niespełniony, którego organ nie zamierza wdrażać 

STANDARD 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

CZĘŚCIOWO 

SPEŁNIONY (NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

NIESPEŁNIONY 

(NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU) 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) 

W OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W RAMACH 

ŚRODKÓW 

GRANTU 

PLANOWANY DO 

SPEŁNIENIA 

(UZUPEŁNIENIA) W 

OKRESIE 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W RAMACH 

ŚRODKÓW 

INNYCH NIŻ 

GRANT 

SPEŁNIONY NA 

DZIEŃ 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Standard….       

 


