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I. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

Przepisy przewidują jednakowe rozwiązania w sektorach wczesnej opieki i
edukacji oraz edukacji szkolnej. Obejmują one trzy następujące główne
elementy, które podlegają odrębnym szczegółowym regulacjom prawnym i
służą nieco innym szczegółowym celom, choć ich wspólnym ogólnym celem
jest podnoszenie jakości kształcenia:

• system nadzoru pedagogicznego,

• ocena nauczycieli,

• zewnętrzne ocenianie uczniów (egzaminy zewnętrzne).



System nadzoru pedagogicznego

W systemie wyodrębnia się cztery powiązane elementy nadzoru :

• ewaluację opartą na jednolitych, określonych w przepisach wymaganiach, która jest

ukierunkowana na jakość działalności przedszkoli, szkół i placówek

• kontrolę przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności przedszkoli, szkół i

placówek

• wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek oraz nauczycieli

• monitorowanie polegające na zbieraniu i analizie informacji o działalności przedszkola,

szkoły lub placówki



Ocena nauczycieli

Istnieją dwie formy oceny:

• ocena pracy jest nieobowiązkowa, obejmuje nauczycieli posiadających jeden z trzech

wyższych stopni awansu, tj. nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.

• ocena dorobku zawodowego jest integralnym elementem procedury awansu zawodowego.

Ocena obejmuje stopień realizacji planu zawodowego, uzgodnionego przez nauczyciela i

dyrektora na okres stażu, i kończy się oceną pozytywną i negatywną.



Zewnętrzne ocenianie uczniów

System zewnętrznego oceniania uczniów obejmuje:

• egzamin ośmioklasisty na zakończenie nauki w szkole podstawowej

• egzamin maturalny  na zakończenie szkoły średniej

• egzaminy zawodowe m.in. dla uczniów lub absolwentów zawodowej szkoły średniej i szkoły 

policealnej



Wysoka jakość kształcenia

• Reforma systemu edukacji w Polsce przywiązuje wielką wagę do oceny
jakości oświaty, zwłaszcza pracy szkolnej. Jakość to ciągły proces
doskonalenia. Doskonalenie jednak wymaga nie tylko uczenia się, ale także
wprowadzania zmian wynikłych w toku uczenia się.

• System edukacji w Polsce znajduje się w stanie ciągłego wprowadzania
zmian. Nieustannie jest doskonalony. Podejmowanych jest wiele inicjatyw
służących poprawie jakości edukacji. Celem tych przedsięwzięć jest
podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do
indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.



II. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

uczniów polega na:

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości

ucznia

• wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły

• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych



Pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielają:

• nauczyciele

• wychowawcy

• specjaliści: psycholodzy, pedagodzy,   

logopedzi, doradcy zawodowi,    

terapeuci



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest  

udzielana z inicjatywy:

• ucznia

• rodziców

• dyrektora

• nauczyciela, wychowawcy, pomocy nauczyciela

• poradni psychologiczno-pedagogicznej

• asystenta rodziny

• pracownika socjalnego, pielęgniarki środowiskowej.



• Korzystanie z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

• Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje 

dyrektor szkoły.



Formy udzielania pomocy w szkole, 

przedszkolu i placówkach:

Uczniowie

• bieżąca praca z uczniem

• klasa terapeutyczna

• zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

• zajęcia rozwijające uzdolnienia

• zajęcia specjalistyczne

• warsztaty, porady i konsultacje 



Formy udzielania pomocy w szkole, 

przedszkolu i placówkach:

Rodzice

• warsztaty

• szkolenia

• porady

• konsultacje



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 

organizowana i udzielana we współpracy z:

• rodzicami uczniów

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

• placówkami doskonalenia nauczycieli

• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

• organizacjami pozarządowymi 
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