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Instrukcja wypełniania i złożenia raportu zbiorczego  

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków PO WER 

Konkurs 2019 - Nabór I i II 

 

Raport zbiorczy: 

 służy do określenia profilu uczestnika przedsięwzięcia i badania poziomu posiadanych 
kompetencji kluczowych każdego ucznia przed i po mobilności; 

 opracowywany jest przez Realizatora na podstawie otrzymanych wyników z raportów 
indywidualnych uczniów, które należy przygotować przed i po mobilności;  

 powinien zostać złożony w ciągu 28 dni kalendarzowych po zrealizowaniu wyjazdu grupy 
uczniów; 

 w przypadku więcej niż jednego wyjazdu składany dla każdej z grup uczniów osobno; 

 daty wprowadzane w raporcie zbiorczym, formularzu kontraktowym i formularzu SL muszą 
być identyczne, aby złożony dokument mógł zostać zaakceptowany przez FRSE. 

Uwaga: Raport zbiorczy należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine 

FRSE.  

Nie należy przesyłać wersji papierowej do FRSE. 

 

Aby wypełnić Raport zbiorczy należy: 

1. Zalogować  się do systemu dokumentów 

OnLine FRSE http://online.frse.org.pl. 

2. Wybrać  program PO WER. 

3. Przejść do zakładki „Projekty”. 

4. Kliknąć na link do swojej teczki projektu. 

5. Wybrać Raport zbiorczy i nacisnąć ikonę 

„Nowy dokument”. 

6. Wypełnić poszczególne pola wg poniższej 

instrukcji.  

http://online.frse.org.pl/
http://online.frse.org.pl/
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Należy zweryfikować 

informacje w 

zakładce „Dane 

identyfikacyjne” 

Należy wybrać 

numer grupy 

uczniów, której 

dotyczy składany 

raport zgodnie z 

formularzem 

kontraktowym 
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Należy przejście do edycji  

i wprowadzania danych 

dot. poszczególnych grup 



  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy podać liczbę 

uczniów, którzy wyjechali 

na mobilność 

ponadnarodową  (należy 

odjąć – jeśli dotyczy 

liczbę osób, które nie 

wyjechały z powodu 

COVID-19, chyba że 

zastąpił je ktoś z listy 

rezerwowej/rekrutacji 

uzupełniającej) 

Liczba nie może być 

wyższa niż na etapie 

podpisywania umowy 

finansowej 

Należy podać liczbę 

uczniów, którzy wzięli 

udział w etapie 

przygotowania do 

mobilności (nie  

należy wliczać osób z 

listy rezerwowej) 

Należy zweryfikować 

daty rozpoczęcia i 

zakończenia 

mobilności (bez 

podróży)  

Daty muszą być 

identyczne jak w 

obowiązującym 

formularzu 

kontraktowym oraz 

formularzu SL 

Należy podać wysokość kosztów 

finansowych w związku z udziałem osoby z 

niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy) 

 

Zatwierdzenie 

wprowadzonych informacji 

Należy zweryfikować 

informacje w 

poszczególnych polach 

dot. danej grupy 

uczniów 
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Należy podać wyniki pomiaru dla 

każdego ucznia przed i po mobilności 

wybierając pytania od 1 do 5 

 

Uwaga! W sytuacji kiedy uczeń nie 

wyjechał na mobilność wszystkie pola 

przed mobilnością i po mobilności 

należy pozostawić puste, tak aby 

wyświetlił się następujący wynik 

ostateczny:  

 

Jeżeli uczeń wyjechał na 

mobilność należy podać wynik 

pomiaru przed mobilnością i po 

mobilności, tak aby wyświetlił się 

jeden z następujących wyników 

ostatecznych: 
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Złożenie Raportu zbiorczego 

 

Raport zbiorczy złożony jest do FRSE dopiero po kliknięciu Wyślij dokument oraz potwierdzenia  

Tak, wyślij dokument.   

Uwaga! Przed wysłaniem raportu możliwe jest zapisywanie jego szkicu  i dowolna modyfikacja 

wprowadzonych informacji aż do momentu potwierdzenia złożenia dokumentu w systemie dokumentów 

onLine FRSE. W tym celu należy kliknąć: Zapisz jako szkic. 

 

 

 

FRSE zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji. 

Realizator może zostać wezwany do uzupełnienia/aktualizacji raportu lub przesłania wyjaśnień w związku 

z jego złożeniem.  

 


