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                                                                                                                                            Załącznik do rozporz ądzenia  
        Ministra Edukacji Narodowej 

               z dnia 7 pa ździernika 2009 r. (poz. ...)    
 
 

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZ Ą BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W § 7 UST. 1  
ROZPORZĄDZENIA, NA POZIOMIE D I POZIOMIE B 

 
 

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) 
 

1. EFEKTY DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU ŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.  
Przedszkole osi ąga cele zgodne z polityk ą oświatow ą państwa. 

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

1.1. Dzieci nabywaj ą 
wiadomo ści i umiej ętno ści  

Dzieci  nabywają wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
 

W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając 
ich moŜliwości rozwojowe, formułuje się i wdraŜa wnioski z tych analiz.  
WdroŜone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. 

1.2. Dzieci s ą aktywne Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w 
przedszkolu.  

Dzieci są wdraŜane do samodzielności w podejmowaniu róŜnorodnych 
aktywności na rzecz własnego rozwoju.  

1.3. Respektowane s ą normy 
społeczne 
 

Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. 
W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci. 
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań.  

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 
W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające 
na celu eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, 
ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. 

 
2. PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU.  

Procesy zachodz ące w przedszkolu słu Ŝą realizacji przyj ętej w przedszkolu koncepcji pracy. 
W przedszkolu dba si ę o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów eduk acyjnych. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

2.1. Przedszkole ma 
koncepcj ę pracy 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę 
pedagogiczną koncepcją pracy. 

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie 
potrzeb. 
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich 
akceptowana.  

                                                 
1) Dotyczy równieŜ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz  form wychowania przedszkolnego innych niŜ przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w 

szkole podstawowej. 
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2.2. Oferta zaj ęć umo Ŝliwia 
realizacj ę  podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Oferta zajęć  odpowiada potrzebom dzieci. 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, 
wzbogacana i umoŜliwia rozwój zainteresowań dzieci.  
Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. 

2.3. Procesy wspomagania 
rozwoju i edukacji dzieci  mają 
charakter zorganizowany  

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobu realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 
przebiegające w przedszkolu są planowane. 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w 
przedszkolu są monitorowane i doskonalone. 
 
 
Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji 
dzieci są wykorzystane w planowaniu tych procesów. 

2.4. Procesy  wspomagania 
rozwoju i edukacji dzieci s ą 
efektem współdziałania 
nauczycieli 

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie 
procesów wspomagania rozwoju i edukacji  dzieci 
podejmowanych w  przedszkolu. 

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji 
procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 
 

2.5. Prowadzone s ą działania 
słu Ŝące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych 

W przedszkolu rozpoznaje się moŜliwości i potrzeby 
rozwojowe dzieci. 
 

W przedszkolu dostosowuje się działania do moŜliwości i potrzeb 
rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu 
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 

 
3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w któ rych działa. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

3.1. Wykorzystywane s ą 
zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. 
 
Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku.  

W działaniach przedszkola są uwzględniane moŜliwości  
i potrzeby środowiska. 
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w 
środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 

3.2. Wykorzystywane s ą 
informacje o losach dzieci, 
które ucz ęszczały do 
przedszkola 

Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, 
które uczęszczały do przedszkola,  do doskonalenia 
efektów nauczania i wychowania. 

Dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole. 
 

3.3. Promowana jest warto ść 
wychowania przedszkolnego  

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o 
ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz 
podejmowanych działaniach.  
 
Przedszkole informuje środowisko o celowości i 
skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. 

Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.  
 
 
 
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku. 

3.4. Rodzice s ą partnerami Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w 
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przedszkola temat swojej pracy.  
Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. 

podejmowanych działaniach.  
 

 

4. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM.  
Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola . 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

4.1. Funkcjonuje współpraca  
w zespołach 

Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej 
pracy.  

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, 
rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. 

4.2. Sprawowany jest 
wewn ętrzny nadzór 
pedagogiczny 

Nauczyciele są angaŜowani w ewaluację wewnętrzną 
podejmowaną w przedszkolu.  
 
Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy 
przedszkola.  

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. 
 
 
Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego słuŜą do 
wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i  są wykorzystywane 
do rozwoju przedszkola.  

4.3. Przedszkole ma 
odpowiednie warunki 
lokalowe  
i wyposa Ŝenie 

Warunki lokalowe i wyposaŜenie umoŜliwiają realizowanie 
przyjętych w przedszkolu programów wychowania 
przedszkolnego. 

Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i 
wyposaŜenie przedszkola w celu poprawy warunków  realizacji przyjętych 
w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania 
oferty zajęć. 
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II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLAC ÓWEK 
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAK TYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 
 

1. EFEKTY DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU ŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.  
Szkoła lub placówka osi ąga cele zgodne z polityk ą oświatow ą państwa. 

Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

1.1. Analizuje si ę wyniki 
sprawdzianu 2), egzaminu 
gimnazjalnego 3), egzaminu 
maturalnego i egzaminu 
potwierdzaj ącego kwalifikacje 
zawodowe  

Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu 
poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. 
 
W szkole lub placówce są wdraŜane wnioski z analizy 
wyników sprawdzianu i egzaminów. 

Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów  wykorzystuje się  
róŜnorodne metody analizy wyników. 
WdraŜane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i 
egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 
 

1.2. Uczniowie  nabywaj ą 
wiadomo ści i umiej ętno ści 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej. 
W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje 
osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich moŜliwości 
rozwojowe.  

W szkole lub placówce formułuje się i wdraŜa wnioski z analizy osiągnięć 
uczniów, dostrzegane są moŜliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych 
wyników w nauce. WdroŜone wnioski przyczyniają się do poprawy 
wyników w nauce uczniów. 

1.3. Uczniowie s ą aktywni 
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych 
w szkole lub placówce.  
 

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu róŜnorodnych aktywności na 
rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. 
W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 

1.4. Respektowane s ą normy 
społeczne 
 

Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i 
wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.  
 
W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania 
uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające 
na celu eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie 
właściwych zachowań. 

Uczniowie prezentują właściwe zachowania. 
 
 
W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania 
wychowawcze mające na celu eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie 
właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie 
potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. 

 
 

                                                 
2) Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły 

baletowej. 
3) Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w 

klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
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2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. 
Procesy zachodz ące w szkole lub placówce słu Ŝą realizacji przyj ętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.  

W szkole lub placówce dba si ę o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów eduk acyjnych. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

2.1. Szkoła lub placówka ma 
koncepcj ę pracy 

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę 
pedagogiczną koncepcją pracy. 

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w 
razie potrzeb. 
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez 
uczniów i rodziców. 

2.2. Oferta edukacyjna 
umo Ŝliwia realizacj ę  
podstawy programowej 

Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej. 
Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów  i rynku 
pracy. 
Monitoruje się realizację podstawy programowej. 

Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umoŜliwia rozwój 
zainteresowań uczniów. 
 
Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. 

2.3. Procesy edukacyjne maj ą 
charakter zorganizowany  

Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub 
placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i 
sposobu realizacji podstawy programowej. 
 
 Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub 
placówce są planowane. 
 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 
sprzyjający   uczeniu się. 
  
 
Ocenianie uczniów daje im  informację o ich postępach w 
nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. 
 
W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia 
uczniów. 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są 
monitorowane i doskonalone. 
 
 
Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w 
planowaniu tych procesów. 
 
Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów 
edukacyjnych. Nauczyciele stosują róŜne sposoby wspierania i 
motywowania uczniów w procesie uczenia się.  
 
Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów 
pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. 
 
W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć 
uczniów i wdraŜa się wnioski z tych analiz. 

2.4. Procesy edukacyjne s ą 
efektem współdziałania 
nauczycieli 

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie 
procesów edukacyjnych. 

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu  i realizacji 
procesów edukacyjnych. 
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych 
następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.  

2.5. Kształtuje si ę postawy 
uczniów 

Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub 
placówce są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. 
 
Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu poŜądanych 
postaw. 

Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są 
planowane i modyfikowane  zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich 
udziałem. 
 
Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są 
analizowane  i wdraŜane są wnioski z tych analiz. 
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2.6. Prowadzone s ą działania 
słu Ŝące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych  

Uczniowie osiągają  sukcesy edukacyjne na miarę swoich 
moŜliwości. 

W szkole lub placówce są prowadzone działania zwiększające szanse 
edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. 

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.  
Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.  

Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  
Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunk i, w których działa. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

3.1. Wykorzystywane s ą 
zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

Szkoła lub placówka podejmuje inicjatywy na rzecz 
środowiska. 
Szkoła  lub placówka współpracuje z instytucjami i 
organizacjami działającymi w środowisku. 

W działaniach szkoły lub placówki są uwzględniane  moŜliwości i potrzeby 
środowiska. 
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny 
uczniów. 

3.2. Wykorzystywane s ą 
informacje o losach 
absolwentów 

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach 
absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i 
wychowania i w róŜnych formach współpracuje ze swoimi 
absolwentami. 

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia  lub funkcjonowania 
na rynku pracy na miarę swoich moŜliwości. 

3.3. Promowana jest warto ść 
edukacji 

Szkoła lub placówka prezentuje i upowszechnia 
informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 
działaniach i osiągnięciach.  
 
Szkoła lub placówka informuje środowisko o celowości i 
skuteczności podejmowanych przez nią działań. 

Szkoła lub placówka promuje w środowisku potrzebę uczenia się.  
 
 
 
Szkoła lub placówka  jest pozytywnie postrzegana w środowisku. 
 

3.4. Rodzice s ą partnerami 
szkoły  

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie 
rodziców na temat swojej pracy. 
Szkoła lub placówka wspiera rodziców w wychowaniu 
dzieci. 

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w 
podejmowanych działaniach. 

 

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWK Ą. 
Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub p lacówki . 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

4.1. Funkcjonuje współpraca  
w zespołach 

Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej 
pracy. 

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub 
placówce, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. 

4.2. Sprawowany jest 
wewn ętrzny nadzór 
pedagogiczny 

Nauczyciele są angaŜowani w ewaluację wewnętrzną 
podejmowaną w szkole lub placówce. 
 

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. 
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Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy 
szkoły lub placówki. 

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego słuŜą do 
wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły lub placówki i  są 
wykorzystywane do rozwoju szkoły  lub placówki. 

4.3. Szkoła lub placówka ma 
odpowiednie warunki 
lokalowe i wyposa Ŝenie 

Warunki lokalowe i wyposaŜenie umoŜliwiają realizowanie 
przyjętych w szkole lub placówce programów nauczania. 

Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i 
wyposaŜenie szkoły lub placówki w celu poprawy warunków  realizacji 
przyjętych w  szkole lub placówce programów nauczania i poszerzania 
oferty zajęć. 

 
 
 

III. WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK O ŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH, MŁOD ZIEśOWYCH OŚRODKÓW 
WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEśOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII, SPECJALNYCH O ŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, 
SPECJALNYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ PLACÓWEK 
ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI PO ZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

 
1. EFEKTY DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU ŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ PLACÓWKI . 

Placówka osi ąga cele zgodne z polityk ą oświatow ą państwa. 
Placówka doskonali efekty swojej pracy.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

1.1. Wychowankowie 
nabywaj ą wiadomo ści i 
umiej ętno ści  

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby i moŜliwości 
wychowanków. 
Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności  
zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i moŜliwościami.  

W placówce formułuje się i wdraŜa wnioski z analizy potrzeb i moŜliwości 
wychowanków.  
Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie, uwzględniając postępy 
wychowanka. 

1.2. Wychowankowie s ą 
aktywni 

Wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez placówkę. 

Wychowankowie są samodzielni w podejmowaniu róŜnorodnych 
aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. 
 
W placówce realizuje się działania zainicjowane przez wychowanków. 

1.3. Respektowane s ą 
normy społeczne 

Wychowankowie czują się w placówce bezpiecznie i wiedzą, 
jakich zachowań się od nich oczekuje.  
 
W placówce diagnozuje się zachowania wychowanków. 
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań. 

Wychowankowie prezentują właściwe zachowania. 
 
 
W placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające 
na celu eliminowanie zagroŜeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, 
ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, 
uwzględniając inicjatywy wychowanków. 
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2. PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE.  
Procesy zachodz ące w placówce słu Ŝą realizacji przyj ętej w placówce koncepcji pracy.  

W placówce dba si ę o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów eduk acyjnych. 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

2.1. Placówka ma koncepcj ę 
pracy 

Placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę 
pedagogiczną  koncepcją pracy. 

Koncepcja pracy placówki jest analizowana i modyfikowana w razie 
potrzeb. 

2.2. Oferta edukacyjna 
umo Ŝliwia realizacj ę  zadań 
placówki 

Oferta edukacyjna placówki pozwala na realizację zadań 
placówki i odpowiada potrzebom wychowanków. 

Monitoruje się realizację  zadań placówki  w kontekście potrzeb 
wychowanków. 
Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana, umoŜliwia 
rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych.  

2.3. Procesy edukacyjne maj ą 
charakter zorganizowany  

Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są     
planowane.  
 
 
 
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest  
efektywnie wykorzystany. 
 
W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków. 
 

Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i 
doskonalone. . 
Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane do 
planowania tych procesów. 
 
Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego 
przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb. 
 
W placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć wychowanków i 
wdraŜa się wnioski z tych analiz. 

2.4. Procesy edukacyjne s ą 
efektem współdziałania 
nauczycieli 

Nauczyciele  współdziałają  w tworzeniu i analizie 
procesów edukacyjnych. 

Nauczyciele monitorują jakość procesów edukacyjnych, wnioski z 
monitorowania są omawiane i wykorzystywane w pracy. Wprowadzanie 
zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w 
wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.  

2.5. Kształtuje si ę postawy 
wychowanków 

Działania wychowawcze podejmowane w placówce są 
spójne i adekwatne do potrzeb wychowanków. 
Wychowankowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu poŜądanych 
postaw. 

Działania wychowawcze podejmowane w placówce są planowane i 
modyfikowane,  z udziałem wychowanków. 
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są analizowane i 
wdraŜane są wnioski z tych analiz. 
 

2.6. Prowadzone s ą działania 
słu Ŝące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych  

Wychowankowie osiągają  sukcesy na miarę swoich 
moŜliwości. 
 

W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne 
wychowanków, uwzględniające indywidualizację działań podejmowanych 
wobec wychowanka. 
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3. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 
Placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

Placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  
Placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w któryc h działa.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

3.1. Wykorzystywane s ą 
zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami 
działającymi  w środowisku.  

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w 
środowisku wpływa korzystnie na rozwój  wychowanków. 

3.2. Promowana jest warto ść 
edukacji 

Placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie 
edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i 
osiągnięciach. 
 
Placówka informuje środowisko o celowości i 
skuteczności podejmowanych przez nią działań. 

Placówka promuje w środowisku prospołeczne zachowania. 
 
 
 
Placówka  jest pozytywnie postrzegana w środowisku. 
 

3.3. Rodzice s ą partnerami 
placówki 

Placówka wspiera rodziców w wychowaniu  
i zrozumieniu aktualnej sytuacji dzieci.  

Rodzice uzyskują w placówce pomoc i wsparcie  
w trudnych sytuacjach. 
Rodzice współdecydują w sprawach placówki. 

 

4. ZARZĄDZANIE PLACÓWK Ą. 
Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki . 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

4.1. Funkcjonuje współpraca  
w zespołach 

Nauczyciele  pracują zespołowo i analizują efekty swojej 
pracy. 

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w placówce, 
rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. 

4.2.Sprawowany  jest 
wewn ętrzny nadzór 
pedagogiczny 

Nauczyciele są angaŜowani w ewaluację wewnętrzną 
podejmowaną w placówce. 
 
Wnioski wynikające z  wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy 
placówki. 

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. 
 
 
Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego słuŜą do 
wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki i są  wykorzystywane do 
rozwoju placówki.  

4.3. Placówka ma 
odpowiednie warunki 
lokalowe  
i wyposa Ŝenie 

Warunki lokalowe i wyposaŜenie umoŜliwiają realizowanie 
zadań placówki. 

Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i 
wyposaŜenie placówki w celu poprawy warunków realizacji zadań 
placówki. 
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IV. WYMAGANIA WOBEC PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGI CZNYCH, PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
I BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH 

 
1.  EFEKTY DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU ŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ PLACÓWKI.  

Placówka osi ąga cele zgodne z polityk ą oświatow ą państwa. 
Placówka doskonali efekty swojej pracy.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

1.1. Potrzeby osób 
korzystaj ących  z oferty 
placówki  s ą realizowane 

Placówka prowadzi działania pozwalające osobom 
korzystającym z jej oferty zaspokajać ich potrzeby. 
 
Osoby korzystające z oferty placówki uzyskują wsparcie  
pozwalające im rozwijać się i odnosić sukcesy na miarę 
swoich moŜliwości oraz nabywają wiadomości i 
umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami. 
 

W placówce analizuje się potrzeby  osób korzystających z oferty placówki i 
na tej podstawie wprowadza się zmiany w ofercie. 
 
W placówce analizuje się działania podejmowane w  zakresie udzielania 
wsparcia osobom korzystającym z oferty placówki, a takŜe moŜliwości 
uzyskiwania przez te osoby nowych wiadomości i umiejętności  i na tej 
podstawie formułuje się wnioski. 
Wnioski przyczyniają się do planowania nowych, jakościowo lepszych 
propozycji oraz do wzbogacania oferty placówki. 

1.2. Osoby korzystaj ące  z 
oferty placówki s ą  aktywne  

Osoby chętnie  korzystają z oferty placówki. W placówce dokonuje się analizy atrakcyjności oferty i na tej podstawie 
wprowadza się zmiany.  
Zdanie osób korzystających z oferty placówki jest wykorzystywane dla 
podniesienia atrakcyjności oferty placówki. 

1.3. Osoby korzystaj ące z 
oferty placówki  s ą 
zadowolone z  działalno ści 
placówki 
 

Osoby korzystające z oferty placówki akceptują zasady 
współpracy z placówką. 
W placówce analizuje się poziom satysfakcji osób 
korzystających z oferty placówki oraz wyciąga się i wdraŜa 
wnioski z tych analiz. 

W placówce diagnozuje się potrzeby osób korzystających z oferty 
placówki, systematycznie zbiera się informacje pochodzące od tych osób 
oraz  modyfikuje się działania w miarę potrzeb. 
Placówka doskonalenia nauczycieli i biblioteka pedagogiczna 
systematycznie  współpracują z nauczycielami. 

 
2.  PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE.  

Procesy zachodz ące w placówce słu Ŝą realizacji przyj ętej w placówce koncepcji pracy.  
W placówce dba si ę o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów eduk acyjnych.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

2.1. Placówka ma koncepcj ę 
pracy 

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna i biblioteka 
pedagogiczna działa zgodnie z przyjętą przez radę 
pedagogiczną koncepcją pracy. Placówka doskonalenia 
nauczycieli działa zgodnie z przyjętą przez nauczycieli 
koncepcją pracy. 

Koncepcja pracy placówki jest analizowana i modyfikowana w razie 
potrzeb. 

2.2. Oferta placówki umo Ŝliwia 
realizacj ę zadań placówki 

Oferta  placówki pozwala na realizację zadań placówki i 
odpowiada potrzebom osób korzystających z oferty 

Monitoruje się realizację  zadań placówki  w kontekście potrzeb osób 
korzystających z oferty placówki. 
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placówki. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana. 

2.3.  Procesy edukacyjne maj ą 
charakter zorganizowany i  s ą 
efektem współdziałania 
nauczycieli 

Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są 
planowane. 
 
 
 
Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizowaniu 
warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów przez 
osoby, na rzecz  których działają. 

Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i 
doskonalone.  
Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w 
planowaniu tych procesów. 
 
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych 
następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. 

2.4. Prowadzone s ą działania 
słu Ŝące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych  

Placówka dba o dostęp do swojej oferty. 
 
 

W placówce  analizuje się dostęp do  oferty, formułuje się i wdraŜa wnioski 
z tych analiz. 

 
3.  FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

Placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.  
Placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  

Placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w któryc h działa.  

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

3.1. Wykorzystywane s ą 
zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku. Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna współpracuje równieŜ z rodzicami w 
diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych moŜliwości oraz 
mocnych stron uczniów. 

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w 
środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki. 
W działaniach placówki są uwzględniane moŜliwości i potrzeby  
środowiska.  

3.2. Promowana jest warto ść 
edukacji 

Placówka prezentuje i upowszechnia informacje o swojej 
ofercie oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. 
 
Placówka informuje środowisko o celowości i 
skuteczności podejmowanych przez nią działań. 

Placówka promuje w środowisku znaczenie swoich działań dla edukacji. 
 
 
Placówka  jest pozytywnie postrzegana w środowisku. 
 

 
4.  ZARZĄDZANIE PLACÓWK Ą. 

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki . 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D C harakterystyka wymagania na poziomie B 

4.1. Funkcjonuje współpraca  
w zespołach 

Nauczyciele  pracują zespołowo i analizują efekty swojej 
pracy. 

Nauczyciele  wspólnie planują działania podejmowane w placówce, 
rozwiązują problemy i  doskonalą metody i formy współpracy. 

4.2. Sprawowany jest 
wewn ętrzny nadzór 

Nauczyciele są angaŜowani w ewaluację wewnętrzną 
podejmowaną w placówce. 

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem  zespołów nauczycieli. 
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pedagogiczny Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy 
placówki. 

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego słuŜą do 
wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki  i są wykorzystywane do 
rozwoju placówki.  

4.3. Placówka ma 
odpowiednie warunki 
lokalowe i wyposa Ŝenie 

Warunki lokalowe i wyposaŜenie umoŜliwiają realizowanie 
zadań placówki. 

Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i 
wyposaŜenie placówki w celu poprawy warunków realizacji zadań 
placówki. 

 


