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Zakres działania 

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania: Troska o jakość kształcenia 
Cele działania: Dydaktyczna misja szkoły zobowiązuje dyrektora i nauczycieli do stałej troski o wysoki 

poziom kształcenia. Zadanie to realizuje dyrektor między innymi poprzez troskę  o 
właściwe kryteria doboru kadry dydaktycznej, odpowiedni system kontroli rzetelności 
pracy dydaktycznej, promowanie twórczych i pożytecznych inicjatyw podejmowanych 
w tym zakresie przez nauczycieli. 
Ogólnym celem funkcjonowania wewnętrznego systemu, zapewniania jakości 
kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia słuchaczy w taki sposób, aby 
umożliwi ć im harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z 
oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu  idei uczenia się przez całe życie. 
Cele działania: 

1. stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich 
poziomach i formach edukacji, 

2. powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi 
kraju oraz regionu, 

3. zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry 
dydaktycznej, 

4. ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, 
5. ocenę jakości i warunków prowadzenia procesu kształcenia, 
6. ocenę dostępności informacji na temat realizowanego procesu kształcenia 

Uzyskane efekty: 
 
 
 
 
 
 
 

Efektem procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co 
umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu 
gospodarczym oraz społecznym. 

Bardzo wysoki procent zdawalności słuchaczy na egzaminie zawodowym – Technik 
Rachunkowości 

Wnioski z realizacji: 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie jakości poprzez ustawiczny proces doskonalenia się szkoły. 
Przeprowadzanie ankiet wśród słuchaczy, których celem jest ocena jakości pracy 
nauczycieli i realizacji procesu kształcenia. Ankiety przeprowadzane są cyklicznie, a 
ich rezultaty stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń. 
Systematyczne sprawdzanie wiedzy i ocenianie słuchaczy. Zatwierdzanie, 
monitorowanie i okresowy przegląd programów nauczania oraz efektów nauczania. 
Zapewnienie odpowiedniej jakości prowadzonych zajęć, poprzez zatrudnianie kadry 
dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach 
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