
  
ARKUSZ KONTROLI 

w zakresie zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych i kursach umiejętności zawodowych 

 
Informacje o kontroli: 

 
Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych (zwanych dalej „KKZ”) i kursach umiejętności zawodowych (zwanych dalej 
„KUZ”). 
 
Kontrolą należy objąć po 50% publicznych i niepublicznych szkół, o których mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzących 
KKZ lub KUZ, zwanych dalej „szkołami”, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów 
kształcenia zawodowego, prowadzących KKZ lub KUZ, zwanych dalej „placówkami”.  
 
Kontrola powinna być przeprowadzona do końca marca 2022 r. 
 
W trakcie kontroli informacje należy pozyskać na podstawie: 
− rozmowy z dyrektorem szkoły lub placówki,  
− analizy dokumentacji: arkusza organizacji szkoły lub placówki, programu nauczania 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, dziennika 
zajęć, 

− analizy wyposażenia szkoły. 
 

Kontrolą należy objąć wyłącznie KKZ i KUZ, które rozpoczęły się w roku szkolnym 2021/2022.  
 

 
Podstawa prawna: 
− ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),   
− ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. 

zm.),  
− ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, 

z późn. zm.),  
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551, z późn. zm.),  
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),  
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.),  

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U. poz. 991, z późn. zm.),  

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),  

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego 
oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707). 
 

 
 



Część 1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 
 

1. Informacja o szkole lub placówce prowadzącej KKZ 
 
 publiczna branżowa szkoła I stopnia 

 niepubliczna branżowa szkoła I stopnia 

 publiczne technikum  

 niepubliczne technikum  

 publiczna szkoła policealna 

 niepubliczna szkoła policealna 

 publiczna branżowa szkoła II stopnia 

 niepubliczna branżowa szkoła II stopnia 

 publiczna placówka kształcenia ustawicznego 

 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

 publiczne centrum kształcenia zawodowego 

 niepubliczne centrum kształcenia zawodowego 

 

 
2. Zgodność kształcenia na KKZ z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie 
dokumentacji szkoły lub placówki dotyczącej kwalifikacji wyodrębnionych 
w zawodach, w zakresie których szkoła prowadzi KKZ, i analizy programu 
nauczania KKZ.  
Ustalenia zgodności symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych 
w zawodach, w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KKZ, należy 
dokonać porównując te symbole i nazwy kwalifikacji z odpowiednimi 
symbolami i nazwami kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonymi 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej jeden symbol lub jedna 
nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w zakresie których szkoła lub 
placówka prowadzi KKZ, nie są zgodne z symbolem lub nazwą kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów 
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości.   
 



2. a)  czy nazwa i symbol kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w zakresie których 
szkoła lub placówka prowadzi KKZ, są zgodne z symbolem i nazwą kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów 
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego?  

 tak                                   nie                 

b)  szkoła lub placówka prowadzi KKZ w zakresie następujących kwalifikacji:  

Należy wybrać z listy kwalifikacji 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „inny” należy wydać zalecenie 
oraz określić termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły 
lub placówki wpisać nazwę tej kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka 
prowadzi KKZ, w którym stwierdzono nieprawidłowości.  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

2. Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, 
w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KKZ, zgodnie z symbolem 
i nazwą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonymi w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.  

Termin realizacji: 

 
3. Formy kształcenia na KKZ 

 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
programu nauczania KKZ i dziennika zajęć. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KKZ forma 
kształcenia jest niezgodna z formami określonymi w kolumnie 12 tabeli 
„Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego” w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości.  
 



Odpowiedź „nie dotyczy” należy zaznaczyć, w przypadku, gdy szkoła lub placówka 
prowadzi kształcenie na KKZ w zakresie zawodu, dla którego w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego nie określono form kształcenia. 
 
 

3. a) w jakiej formie jest prowadzone kształcenie na KKZ? 

 dzienna                                  stacjonarna                  zaoczna 

b) czy forma kształcenia na KKZ jest zgodna z formami określonymi w kolumnie 
12 tabeli „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”, w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego? 

 tak                                   nie                  nie dotyczy 

 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

3b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych było 
prowadzone w formach określonych w kolumnie 12 tabeli „Klasyfikacja zawodów 
szkolnictwa branżowego” w załączniku nr 2 do rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego. 
 
Termin realizacji: 
 

 
4. Liczba godzin kształcenia na KKZ oraz termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ  

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
programu nauczania KKZ i dziennika zajęć. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KKZ minimalna 
liczba godzin jest mniejsza niż minimalna liczba godzin określona w § 8 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora lub placówki wpisać symbol 
i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości.   
 



4. a) czy minimalna liczba godzin kształcenia na danym KKZ jest nie mniejsza 
niż minimalna liczba godzin określona w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  

b) jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ? 

Pole tekstowe 

 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

4a Zalecenie: 
Zaleca się, aby liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
była nie mniejsza niż minimalna liczba godzin określona w § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
5. Poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia 

na KKZ 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie 
dokumentu potwierdzającego poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej 
o rozpoczęciu kształcenia na danym KKZ.  
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli okręgowa komisja egzaminacyjna 
nie została poinformowana o rozpoczęciu kształcenia co najmniej na jednym KKZ.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości. 
  

5. Czy szkoła lub placówka poinformowała okręgową komisję egzaminacyjną 
o rozpoczęciu kształcenia na danym KKZ zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 



Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

5 Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła lub placówka informowała okręgową komisję egzaminacyjną 
o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie 
z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
6. Realizacja kształcenia na danym KKZ 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
dokumentacji dla danego KKZ. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli dla danego KKZ dokumentacja jest 
prowadzona niezgodnie z przepisami prawa.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości.  
 

6. a) czy dokumentacja dla danego KKZ jest prowadzona zgodnie z § 24 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 

b) czy program nauczania danego KKZ spełnia wymagania określone w § 25 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 

c) czy szkoła lub placówka prowadząca KKZ spełnia wymagania określone 
w § 23 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych? 

 tak                                   nie        
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 



6a Zalecenie: 
Zaleca się prowadzenie dokumentacji dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

6b Zalecenie: 
Zaleca się, aby program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego spełniał 
wymagania określone w § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

6c Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła lub placówka prowadząca kwalifikacyjny kurs zawodowy 
spełniała wymagania określone w § 23 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
7. Prowadzenie KKZ z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 
 Źródło pozyskania informacji: 

 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie programu 
nauczania KKZ i dziennika zajęć. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KKZ kształcenie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie jest zgodne 
z przepisami prawa. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości.   
 
Jeżeli na pytanie w lit. c udzielono odpowiedzi „tak”, należy wydać zalecenie 
oraz określić termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki 
wpisać symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi 
KKZ, w którym stwierdzono nieprawidłowości.  

7. a) czy kształcenie na KKZ jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość? 

 tak                                   nie                  
 
Jeżeli na pytanie w lit. a udzielono odpowiedzi „tak”, należy udzielić odpowiedzi 
na pytania w lit. b i c. 

 
b) czy kształcenie na KKZ z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość zorganizowano zgodnie z § 23 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 



ustawicznego w formach pozaszkolnych? 
 tak                                   nie                  

 
c) czy na KKZ zajęcia praktyczne i laboratoryjne są realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? 
 tak                                   nie                  
  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

7b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość było zgodne z § 23 
ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

7c Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie 
prowadzenia zajęć praktycznych i laboratoryjnych było zgodne z § 23 ust. 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
8. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na KKZ 

 
 Źródło pozyskania informacji: 

 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
kwalifikacji kadry dydaktycznej. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej do prowadzenia jednych 
zajęć w ramach KKZ zatrudniono osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić 
termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KKZ, 
w którym stwierdzono nieprawidłowości.   
 

8. a) zajęcia na KKZ prowadzą:  
 nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce prowadzącej dany KKZ  

 
 osoby niebędące nauczycielami zatrudnione w szkole lub placówce 
prowadzącej dany KKZ  

b) czy kadra dydaktyczna spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w § 23 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  



 
c) czy szkoła lub placówka prowadząca KKZ zapewnia nadzór służący 

podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia zgodnie z § 23 ust 1 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 
Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

8b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym spełniała wymagania kwalifikacyjne określone w § 23 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

8c Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła lub placówka prowadząca kwalifikacyjny kurs zawodowy 
zapewniała nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia 
zgodnie z § 23 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
Część 2. Kursy Umiejętności Zawodowych 

 
1. Informacja o szkole lub placówce prowadzącej KUZ  
 
 publiczna branżowa szkoła I stopnia 

 niepubliczna branżowa szkoła I stopnia 

 publiczne technikum  

 niepubliczne technikum  

 publiczna szkoła policealna 

 niepubliczna szkoła policealna 

 publiczna branżowa szkoła II stopnia 

 niepubliczna branżowa szkoła II stopnia 

 publiczna placówka kształcenia ustawicznego 

 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

 publiczne centrum kształcenia zawodowego 

 niepubliczne centrum kształcenia zawodowego 

 

 



 
2. Informacja o zakresie, w jakim jest prowadzony KUZ: 

3. Zgodność kształcenia na KUZ z podstawami programowymi kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowymi umiejętnościami 
zawodowymi w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie programu 
nauczania KUZ i dziennika zajęć.  
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej jeden symbol lub jedna nazwa 
jednostki efektów kształcenia albo nazwa dodatkowych umiejętności zawodowych, 
w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KUZ, nie są zgodne odpowiednio 
z symbolem lub nazwą jednostki efektów kształcenia albo nazwą dodatkowych 
umiejętności zawodowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać odpowiednio 
symbol i nazwę jednostki efektów kształcenia albo nazwę dodatkowych umiejętności 
zawodowych, w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KUZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Odpowiedź „nie dotyczy” należy zaznaczyć, jeżeli szkoła lub placówka nie prowadzi 
KUZ w zakresie jednostki efektów kształcenia albo dodatkowych umiejętności 
zawodowych.  
 

Szkoła lub placówka prowadzi KUZ:  

a)  w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionej w ramach kwalifikacji, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „jednostką efektów kształcenia” 

b)  w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, zwanych dalej „dodatkowymi umiejętnościami zawodowymi” 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi w lit. a należy wpisać symbol i nazwę jednostki efektów 
kształcenia, w zakresie której jest prowadzony KUZ, a w przypadku zaznaczenia odpowiedzi 
w lit. b należy wpisać nazwę dodatkowych umiejętności zawodowych, w zakresie których 
jest prowadzony KUZ. 

Pole tekstowe do wpisania symbolu i nazwy jednostki efektów kształcenia lub nazwy 
dodatkowych umiejętności zawodowych, w zakresie których jest prowadzony KUZ.  



3. a) czy symbol i nazwa jednostki efektów kształcenia, w zakresie których szkoła 
lub placówka prowadzi KUZ, są zgodne z symbolem lub nazwą jednostki efektów 
kształcenia wyodrębnionej w ramach danej kwalifikacji określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego?  

 tak                                   nie              nie dotyczy                        

b) czy nazwa dodatkowych umiejętności zawodowych, w zakresie których szkoła 
lub placówka prowadzi KUZ, jest zgodna z nazwą dodatkowych umiejętności 
zawodowych określonych w załączniku nr 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego? 

 tak                                   nie              nie dotyczy                         

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

3a Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie symbolu i nazwy jednostki efektów kształcenia, w zakresie 
których szkoła lub placówka prowadzi kurs umiejętności zawodowych, zgodnie 
z symbolem i nazwą jednostki efektów kształcenia wyodrębnionej w kwalifikacji 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego.  

Termin realizacji: 

3b Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie nazwy dodatkowych umiejętności zawodowych, w zakresie 
których szkoła lub placówka prowadzi kurs umiejętności zawodowych, zgodnie nazwą 
dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w załączniku 33 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego.  

Termin realizacji: 
 

 
4. Formy kształcenia na KUZ 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
programu nauczania KUZ i dziennika zajęć.  
 



Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KUZ forma kształcenia 
jest niezgodna z formami określonymi w kolumnie 12 tabeli „Klasyfikacja zawodów 
szkolnictwa branżowego” w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać odpowiednio 
symbol i nazwę jednostki efektów kształcenia albo nazwę dodatkowych umiejętności 
zawodowych, w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KUZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Odpowiedź „nie dotyczy” należy zaznaczyć w przypadku, gdy szkoła lub placówka 
prowadzi kształcenie na KUZ w zakresie zawodu, dla którego w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego nie określono form kształcenia. 
 
 

4. a) w jakiej formie jest prowadzone kształcenie na KUZ? 

 dzienna                                  stacjonarna                  zaoczna    

b) czy forma kształcenia na KUZ jest zgodna z formami określonymi w kolumnie 12 
tabeli „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”, w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego? 

 tak                                   nie            nie dotyczy                       

 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

4b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kursach umiejętności zawodowych w zakresie jednostki 
efektów kształcenia wyodrębnionej w ramach kwalifikacji było prowadzone w formach 
określonych w kolumnie 12 tabeli „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego” 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 
2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 
 
Termin realizacji: 
 

 
5. Liczba godzin kształcenia na KUZ oraz termin rozpoczęcia i zakończenia KUZ 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
programu nauczania KUZ i dziennika zajęć. 
 



Pytanie dotyczy wyłącznie KUZ prowadzonych w zakresie jednostki efektów 
kształcenia. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KUZ minimalna liczba 
godzin kształcenia jest mniejsza niż minimalna liczba godzin określona w § 13 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać odpowiednio symbol 
i nazwę jednostki efektów kształcenia, w zakresie której jest prowadzony KUZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Odpowiedź „nie dotyczy” należy zaznaczyć, w przypadku gdy KUZ jest prowadzony 
w zakresie dodatkowych umiejętności zawodowych. 
  

5. a) czy minimalna liczba godzin kształcenia na danym KUZ jest nie mniejsza niż 
minimalna liczba godzin określona w § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                       nie dotyczy                        

b) jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia KUZ? 

Pole tekstowe 

 
Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

5a Zalecenie: 
Zaleca się, aby minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności 
zawodowych była nie mniejsza niż minimalna liczba godzin określona w § 13 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
 
Termin realizacji: 
 

 
6. Realizacja kształcenia na KUZ 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
dokumentacji dla danego KUZ. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli dla danego KUZ dokumentacja jest 
prowadzona niezgodnie z przepisami prawa.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać odpowiednio 
symbol i nazwę jednostki efektów kształcenia albo nazwę dodatkowych umiejętności 



zawodowych, w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KUZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

6. a) czy dokumentacja dla danego KUZ jest prowadzona zgodnie z § 24 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 
b) czy program nauczania danego KUZ spełnia wymagania określone w § 25 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 

c) czy szkoła lub placówka prowadząca KUZ spełnia wymagania określone w § 23 
ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie       
  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

6a Zalecenie: 
Zaleca się prowadzenie dokumentacji dla kursu umiejętności zawodowych zgodnie 
z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

6b Zalecenie: 
Zaleca się, aby program nauczania kursu umiejętności zawodowych spełniał 
wymagania określone w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
 
Termin realizacji: 
 

6c Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła lub placówka prowadząca kurs umiejętności zawodowych 
spełniała wymagania określone w § 23 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 
7. Prowadzenie KUZ z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 



 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie programu 
nauczania KUZ i dziennika zajęć. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej na jednym KUZ kształcenie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie jest zgodne z przepisami 
prawa. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać symbol i nazwę 
kwalifikacji, w zakresie której szkoła lub placówka prowadzi KUZ, w którym stwierdzono 
nieprawidłowości.   
 
Jeżeli na pytanie w lit. c udzielono odpowiedzi „tak”, należy wydać zalecenie oraz 
określić termin jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać 
symbol i nazwę jednostki efektów kształcenia, w zakresie której szkoła lub placówka 
prowadzi KUZ, w którym stwierdzono nieprawidłowości.    

7.  a) czy kształcenie na KUZ jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość? 

 tak                                   nie             
 
Jeżeli na pytanie w lit. a udzielono odpowiedzi „tak” należy udzielić odpowiedzi 
na pytania w lit. b i c 
 

b) czy kształcenie na KUZ z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
zorganizowano zgodnie z § 23 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych? 

 tak                                   nie    
 

c) czy na KUZ zajęcia praktyczne i laboratoryjne są realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość? 

 tak                                   nie                  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

7b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kursie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość było zgodne z § 23 ust. 3-5 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
Termin realizacji: 
 

7c Zalecenie: 
Zaleca się, aby kształcenie na kursie umiejętności zawodowych w zakresie 
prowadzenia zajęć praktycznych i laboratoryjnych było zgodne z § 23 ust. 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 



 

 
8. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na KUZ 

 
 Źródło pozyskania informacji: 

 
Informację należy uzyskać od dyrektora szkoły lub placówki na podstawie analizy 
kwalifikacji kadry dydaktycznej. 
 
Odpowiedź „nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej do prowadzenia jednych zajęć 
w ramach KUZ zatrudniono osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wydać zalecenie oraz określić termin 
jego realizacji, a w wyjaśnieniach dyrektora szkoły lub placówki wpisać odpowiednio 
symbol i nazwę jednostki efektów kształcenia albo nazwę dodatkowych umiejętności 
zawodowych, w zakresie których szkoła lub placówka prowadzi KUZ, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 

8. a) zajęcia na KUZ prowadzą: 
 nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce prowadzącej dany KUZ 

 
 osoby niebędące nauczycielami zatrudnione w szkole lub placówce prowadzącej 
dany KUZ,  

b) czy kadra dydaktyczna spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w § 23 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 

c) czy szkoła lub placówka prowadząca KUZ zapewnia nadzór służący podnoszeniu 
jakości prowadzonego kształcenia zgodnie z § 23 ust 1 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych? 

 tak                                   nie                  
 
Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki: 
 

8b Zalecenie: 
Zaleca się, aby kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie umiejętności 
zawodowych spełniała wymagania kwalifikacyjne określone w § 23 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 



8c Zalecenie:  
Zaleca się, aby szkoła lub placówka prowadząca kurs umiejętności zawodowych 
zapewniała nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia zgodnie 
z § 23 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
Termin realizacji: 
 

 


