
Załącznik nr 11 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: poddziałania 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej  w Aglomeracji Opolskiej, działania 9.1 Rozwój edukacji 

Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór II  
Wersja nr 1, marzec 2017 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W SKALI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ  

 

 

 
 

 

 

 

 

Wersja nr 1 

OPOLE, MARZEC 2017 r. 

 

 

 



Załącznik nr 11 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: poddziałania 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej  w Aglomeracji Opolskiej, działania 9.1 Rozwój edukacji 

Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór II  
Wersja nr 1, marzec 2017 r. 

 

Strona 2 z 3 
 

UWAGA: 

W ramach przedmiotowego konkursu projekt w co najmniej 50% winien być skierowany do OWP, które 

znajdują się na obszarach gmin, na których funkcjonują szkoły podstawowe osiągające najsłabsze wyniki 

edukacyjne w skali Aglomeracji Opolskiej1. 

 

1. Wyniki egzaminów w Aglomeracji Opolskiej 

 
Sprawdzian szóstoklasisty – średni wynik procentowy szkół w Aglomeracji Opolskiej* 

 

Rok Średni wynik w % 

2016 69,11 

* Źródło: zestawienia sporządzone w OKE we Wrocławiu. 
 

2. Średnie wyniki procentowe sprawdzianów uczniów klas szóstych w szkołach poszczególnych gmin 

Aglomeracji Opolskiej  

                                                           
1 Projekt ma być skierowany w co najmniej 50% do OWP (jako grupy docelowej) zlokalizowanych na terenach gmin, na których 

funkcjonują szkoły podstawowe osiągające najsłabsze wyniki w skali Aglomeracji Opolskiej. Ww. kryterium nie odnosi się do wartości 
finansowej projektu. 
 

Lp. Gmina Średni wynik w % 

1. Chrząstowice 65,29 

2. Dąbrowa 65,36 

3. Dobrzeń Wielki 68,72 

4. Gogolin 63,37 

5. Izbicko 65,27 

6. Komprachcice 73,78 

7. Krapkowice 69,19 

8. Lewin Brzeski 64,04 

9. Łubniany 66,72 

10. Murów 58,95 

11. Niemodlin 60,74 

12. Opole 74,07 

13. Ozimek 69,21 

14. Popielów  68,39 

15. Prószków 66,51 

16. Strzeleczki 64,68 

17. Tarnów Opolski 65,86 

18. Tułowice 63,15 

19. Turawa  64,68 
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3. Definicje i metodologia obliczeń 

 

Najsłabsze wyniki w skali Aglomeracji Opolskiej - przez szkoły podstawowe znajdujące się na obszarze gminy, 

które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali Aglomeracji Opolskiej, należy rozumieć wszystkie szkoły 

podstawowe zlokalizowane na terenie konkretnej gminy, których średni wynik % sprawdzianów uczniów klas 

szóstych w szkołach podstawowych jest na poziomie niższym niż średni wynik % sprawdzianów uczniów klas 

szóstych w szkołach podstawowych w skali Aglomeracji Opolskiej. Ocenie podlega średnia z wyników szkół 

podstawowych z ostatniego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (tj. z 2016).  

Szkoły podstawowe – sprawdzian szóstoklasisty 

Metodologia pomiaru – w celu ustalenia, czy dane OWP znajduje się na obszarze gminy, na której funkcjonują 

szkoły podstawowe osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w skali Aglomeracji Opolskiej, należy zestawić średni 

wynik % sprawdzianów uczniów klas szóstych w szkołach podstawowych z terenu gminy, na której znajduje się 

OWP, do którego ma być skierowane wsparcie (dane zostały zawarte w pkt. 2 niniejszej metodologii), ze średnim 

wynikiem % sprawdzianów uczniów klas szóstych w szkołach podstawowych w skali Aglomeracji Opolskiej (dane 

zostały zawarte w pkt. 1 niniejszej metodologii).  

Szkoły podstawowe, w których uczniowie osiągają najsłabsze wyniki to te, których średnia wyników jest niższa  

niż średnia dla Aglomeracji Opolskiej z 2016 r.  

Przykład:  

Sprawdzian szóstoklasisty – średni wynik procentowy szkół w Aglomeracji Opolskiej 

 

Rok Średni wynik w % 

2016 69,11 

 

Średni wynik procentowy sprawdzianów uczniów klas szóstych z terenu np. Gminy Tułowice 

Rok Średni wynik w % 

2016 63,15 

 

Wynik:  

Projekt spełnia kryterium „Wsparcie skierowane do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach Aglomeracji Opolskiej”, ponieważ OWP znajduje się na 

terenie gminy, na których funkcjonują szkoły podstawowe osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w skali 

Aglomeracji Opolskiej. 

 

 

 

20. Walce 68,66 

21. Zdzieszowice 65,60 

Aglomeracja Opolska 69,11 


