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ARKUSZ KONTROLI 

w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego 
w zawodach z branży opieki zdrowotnej 

 
 
Informacje o kontroli: 

 
Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego 
w zawodach przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej. 
 
Kontrolą należy objąć 100% niepublicznych szkół policealnych prowadzących kształcenie 
w zawodach przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej, dla których ministrem 
właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa branżowego1.  
Kontrolę należy przeprowadzić w szkołach policealnych prowadzących kształcenie w 
zawodach począwszy od roku szkolnego 2021/2022. 
 
Kontrola powinna być przeprowadzona w okresie październik 2021r. - marzec 2022 r. 
Kontrolę należy przeprowadzić odrębnie dla każdego zawodu, w którym szkoła prowadzi 
kształcenie.   
 
W trakcie kontroli, informacje należy pozyskać na podstawie: 

− rozmowy z dyrektorem szkoły, 
− statutu szkoły,  
− zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 9 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.),  
− opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe, 
− opinii Ministra Zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 tej ustawy, 

o której mowa w art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  
− opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie 

zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1409, z późn. zm.), 

− programu nauczania zawodu, 
− dziennika lekcyjnego i dziennika innych zajęć, o których mowa § 8 i § 11 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej (Dz. U. poz. 1646, z późn. zm.), 

− analizy wyposażenia szkoły. 
 

Arkusz należy wypełnić odrębnie dla każdego zawodu1, w jakim szkoła prowadzi kształcenie 
(arkusz należy wypełnić tyle razy, ile jest zawodów, w jakich szkoła prowadzi kształcenie). 

 
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),  

                                                           

1 Załącznik 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 (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.). 
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− ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z ),  
− 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 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 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 

 

1. Informacja o okresie nauczania w szkole policealnej: 

 roczna szkoła policealna 

 2–letnia szkoła policealna 

 2,5–letnia szkoła policealna 

 inny okres nauczania 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „inny okres nauczania” należy wpisać wyjaśnienia 
dyrektora szkoły. 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

 

2. Informacja o zawodach, w jakich szkoła prowadzi kształcenie 

Szkoła prowadzi kształcenie w następujących zawodach: 

 (rozwijająca się lista zawodów) 

 

Nazwę zawodu lub zawodów należy wybrać z listy zawodów. 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „inny zawód” w wyjaśnieniach dyrektora szkoły należy 
wpisać nazwę zawodu i wyjaśnić prowadzenie kształcenia w zawodzie innym niż określony 
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 
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3. Informacja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie 

 Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy opinii 
wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 
z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz umowy, porozumienia 
lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, o nawiązaniu współpracy z pracodawcą, którego działalność jest związana 
z danym zawodem lub branżą. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
 

 
3. 

a) czy kształcenie w zawodzie prowadzono po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady 
rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami 
rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

 tak               nie 

b) czy nawiązano współpracę z pracodawcą, którego działalność jest związana 
z danym zawodem, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa 
w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, obejmującą 
co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie? 

 
 tak               nie 

 
 

 Wyjaśnienia dyrektora szkoły:  

 

3a) 
 

Zaleca się, aby kształcenie w zawodzie prowadzono po uzyskaniu opinii wojewódzkiej 
rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami 
rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 68 ust. 7 pkt 1 w związku 
z art. 172a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

3b) Zaleca się, aby kształcenie w zawodzie prowadzono po nawiązaniu współpracy 
odpowiednio z pracodawcą, którego działalność jest związana z danym zawodem lub 
branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
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obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie (art. 68 ust. 7 pkt 2 
ustawy w związku z art. 172a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).  

 

4. Informacja o miejscu prowadzenia zajęć 

 Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy statutu 
szkoły i zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz analizy bazy dydaktycznej w zakresie 
możliwości prowadzenia praktycznej nauki zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
 

4. a) czy adres siedziby szkoły oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
znajdują się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu 
do ewidencji? 

 tak               nie 

b) czy szkoła zapewnia możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, w jakim szkoła 
prowadzi kształcenie? 

 tak               nie 
 

 Wyjaśnienia dyrektora szkoły:  

 

4a) 
 

Zaleca się, aby adres siedziby szkoły oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane, znajdowały się na terenie 
jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji (art. 168 ust. 4 pkt 3 
i ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

4b) Zaleca się, aby szkoła zapewniała możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu 
(art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

 

5. Zgodność kształcenia w zawodach z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
branżowego 

 Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy statutu 
szkoły w zakresie nazwy zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie, programu 
nauczania zawodu, zaświadczenia o wpisie do ewidencji, opinii kuratora oświaty i opinii 
Ministra Zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 
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grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o których mowa w art. 168 ust. 5 tej ustawy, 
w zakresie zawodów, w jakich szkoła prowadzi kształcenie.  
 
Ustalenia zgodności symboli cyfrowych i nazw zawodów oraz symboli i nazw kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach, w jakich szkoła prowadzi kształcenie, należy dokonać 
porównując te symbole i nazwy z symbolami cyfrowymi i nazwami zawodów oraz 
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 cyfrowy lub nazwa 
zawodu albo co najmniej jeden symbol lub nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 
nie są zgodne odpowiednio z symbolem cyfrowym lub nazwą zawodu oraz symbolem 
lub nazwą kwalifikacji wyodrębnionej 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.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji jako pilny. 
 

5. a) czy nazwa zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, jest zgodna z nazwą 
zawodu określoną 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) czy symbol cyfrowy zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, jest zgodny 
z symbolem cyfrowym zawodu określonym 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                  

c) czy nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w jakim szkoła prowadzi 
kształcenie, jest zgodna z nazwą kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określoną 
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                 

d) czy symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w jakim szkoła prowadzi 
kształcenie, jest zgodny z symbolem kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 
określonym 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                  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
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5a) Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie nazwy zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie z 
nazwą zawodu określoną 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: 

5b) Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie symbolu cyfrowego zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, 
zgodnie z symbolem cyfrowym zawodu określonym 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: 

5c) Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w jakim szkoła 
prowadzi kształcenie, zgodnie z nazwą kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określoną 
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: 

5d) Zalecenie: 
Zaleca się stosowanie symbolu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w jakim szkoła 
prowadzi kształcenie, zgodnie z symbolem kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 
określonym 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: 
 

 

6. Prowadzenie kształcenia w zawodach z uwzględnieniem szczególnych 
uwarunkowań związanych z kształceniem w zawodzie określonych w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytanie dotyczy zawodów, dla których w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
określono szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie określone 
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 wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji jako pilny. 
 
W przypadku, gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie, dla którego w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego nie określono szczególnych uwarunkowań 
związanych z kształceniem w zawodzie, należy zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”. 

6. 
 
 
 
 
 
 

Czy szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie z uwzględnieniem szczególnych 
uwarunkowań związanych z kształceniem w zawodzie określonych 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                    



 7 

 
 
 
 
 

 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 
 
 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła prowadziła kształcenia w zawodzie z uwzględnieniem 
szczególnych uwarunkowań związanych z kształceniem w zawodzie określonych 
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: 

 

7. Określenie w statucie szkoły zawodu i form kształcenia, w jakich szkoła prowadzi 
kształcenie  

 

 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy statutu 
szkoły w zakresie określenia typu szkoły, nazwy zawodów i formy kształcenia, w jakich 
szkoła prowadzi kształcenie, programu nauczania zawodu.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 

7. a) czy nazwa zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, jest określona w statucie 
szkoły?  

 tak                                   nie                        

b) czy formy kształcenia są określone w statucie szkoły? 

 tak                                   nie          

 Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

7a) Zalecenie: 
Zaleca się, aby statut szkoły określał zawód, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, 
zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 4a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Termin realizacji:   
 

7b) Zalecenie:  
Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich szkoła prowadzi 
kształcenie, zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe.  
Termin realizacji: 
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8. Zgodność zawodu, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, określonego w statucie 
szkoły z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego 

 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, statutu szkoły. 
 
Ustalenia zgodności zawodu i form kształcenia, w jakich szkoła prowadzi kształcenie, 
określonych w statucie szkoły, należy dokonać porównując zawód i formy kształcenia 
określone w statucie szkoły z nazwą zawodu określoną 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 i formą kształcenia określoną 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 wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
 
W przypadku, gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie, dla którego w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego nie określono form kształcenia, należy zaznaczyć 
odpowiedź „nie dotyczy”. 
 

8.  a) czy zawód, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, określony w statucie szkoły, jest 
zgodny z zawodem określonym 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) czy formy kształcenia, w jakich szkoła prowadzi kształcenie, określone w statucie 
szkoły są zgodne z formami kształcenia 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: 
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9. Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie nie krótszym oraz 
w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla szkoły publicznej  

8a) Zalecenie: 
Zaleca się, aby statut szkoły określał zawód, w jakim szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie 
z załącznikiem 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:  
 

8b) Zalecenie:  
Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich szkoła prowadzi 
kształcenie, zgodnie z załącznikiem 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:  
 

 Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać  na podstawie  rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć. 
 
Ustalenie zgodności okresu nauczania w danym zawodzie należy dokonać porównując 
okres nauczania realizowany w szkole policealnej z okresem nauczania określonym dla 
danego zawodu w kolumnie 8 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. Natomiast ustalenie liczby godzin, 
porównując liczbę godzin realizowaną w danym zawodzie z liczbą godzin określoną  w 
ramowym planie nauczania szkoły policealnej (załącznik 12), zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół.  
 
Jeżeli udzielono odpowiedzi „nie” co najmniej na jedno pytanie należy wydać zalecenie. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji.  
 

9. a) czy szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym niż okres 
nauczania określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  dla danego 
zawodu? 

 tak                                   nie                     

a) czy szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż 
łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym 
planie nauczania dla szkoły publicznej danego typu? 

 tak                                   nie                     
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10. Stosowanie przez szkołę organizacji roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych 

 

11. Formy kształcenia  

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 
 

9a) 
i 

9b) 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby obowiązkowe zajęcia edukacyjne były realizowane w okresie nie krótszym 
oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w związku z art. 14 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Termin realizacji:  
 

 Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 

10. Czy szkoła stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych? 

 tak                                   nie            

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 
 

10. Zalecenie: 
Zaleca się, aby dyrektor szkoły stosował organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół 
publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w związku z art. 14 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Termin realizacji:  
 

 Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 

11. a) czy szkoła prowadząca kształcenie w formie dziennej realizuje zajęcia edukacyjne 
przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu? 

 tak                                   nie            
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12. Prowadzenie kształcenia w zawodzie w oparciu o program nauczania zawodu  

b) czy szkoła prowadząca kształcenie w formie stacjonarnej realizuje zajęcia edukacyjne 
przez 3 lub 4 dni w tygodniu? 

 tak                                   nie            

c) czy szkoła prowadząca kształcenie w formie zaocznej realizuje zajęcia edukacyjne 
co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni 

 tak                                   nie            

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 
 

11a) Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła prowadząca kształcenie w formie dziennej realizowała zajęcia 
edukacyjne przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu, zgodnie z art. 4 pkt 29a 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Termin realizacji:  
 

11b) Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła prowadząca kształcenie w formie stacjonarnej realizowała zajęcia 
edukacyjne przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z art. 4 pkt 29b ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe.  
Termin realizacji:  
 

11c) Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła prowadząca kształcenie w formie zaocznej realizowała zajęcia 
edukacyjne co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 
2 dni, zgodnie art. 4 pkt 29c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
Termin realizacji:  
 

  Źródło pozyskania informacji: 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 

12. Czy szkoła posiada program nauczania zawodu, w jakim prowadzi kształcenie? 

 tak                                nie 

 Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
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13. Opracowanie programu nauczania zawodu w konsultacji z pracodawcami  

 

14. Uwzględnianie w programie nauczania zawodu podstawy programowej kształcenia 
w zawodzie szkolnictwa branżowego 

12. Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła posiadała program nauczania zawodu, zgodnie z art. 14 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
Termin realizacji: 

 

 

 

 

 

13. 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć. 
 
Program nauczania zawodu jest opracowywany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 
kształcenia zawodowego, przy czym wskazane jest, aby był on opracowywany 
w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 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 wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły. 
 

Czy program nauczania zawodu został opracowany przez nauczycieli kształcenia 
zawodowego w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców? 

 tak                    nie            

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

 

 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu, dziennika lekcyjnego, dziennika innych zajęć.  
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
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15. Zapewnienie wymaganych warunków realizacji kształcenia w zawodzie zgodnie 
z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego  

 

14. 

 

 

 

 

14. 

Czy program nauczania zawodu uwzględnia podstawę programową kształcenia 
w zawodzie szkolnictwa branżowego? 

 tak                    nie                 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby program nauczania zawodu uwzględniał podstawę programową 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
Termin realizacji: 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy bazy 
dydaktycznej szkoły w miejscu prowadzenia zajęć. 
 
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne 
z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, 
aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić 
przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych, zgodnie 
z rozporządzeniem 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 wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji.  
 
W przypadku, gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa 
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego nie przewiduje zapewnienia 
przez szkołę dostępu do wyposażenia, należy zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”. 
 

 

 

 

 

 

a) czy szkoła zapewnia wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie? 

 tak                    nie       

b) czy szkoła zapewnia dostęp do wyposażenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej 
w zawodzie, jeżeli podstawa programowa kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa 
branżowego przewiduje zapewnienie takiego dostępu? 

 tak                    nie       nie dotyczy 
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16. Realizacja praktyk zawodowych w wymiarze i miejscu określonym w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego  

 

 

 

 

 

15. 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła zapewniła wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia 
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, zgodnie z rozporządzeniem 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy programu 
nauczania zawodu oraz dokumentacji szkoły dotyczącej praktyk zawodowych, w tym 
umowy o praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych z podmiotem 
przyjmującym słuchaczy na  praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych. 
 
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określa miejsce 
realizacji oraz wymiar praktyk zawodowych. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji.  

16. 

 

 

 

 

 

16.  

a) czy szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych w miejscach realizacji praktyk 
zawodowych określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie 
szkolnictwa branżowego? 

 tak                    nie       

b) czy wymiar praktyk zawodowych jest zgodny z wymiarem praktyk zawodowych 
określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa 
branżowego? 

 tak                    nie       

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby praktyki zawodowe były realizowane w wymiarze i miejscach określonych 
w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego 
zgodnie z  rozporządzeniem 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: 
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17. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych 

 

18. Zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających 
kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych 

 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy 
dokumentacji przebiegu nauczania w szkole policealnej. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy wpisać wyjaśnienia dyrektora szkoły, 
wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 

 

17. 

 

 

 

 

17. 

 

 

Czy szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych? 

 tak                    nie                 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła prowadziła dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół 
publicznych, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. 
Termin realizacji: 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, analizy kwalifikacji 
osób prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” w lit. b należy wpisać wyjaśnienia dyrektora 
szkoły, wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
 

 

 

 

18. 

 

 

a) czy obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole prowadzą:  
 osoby będące nauczycielami 
 osoby niebędące nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
 

b) czy osoby prowadzące obowiązkowe zajęcia edukacyjne będące nauczycielami 
posiadają kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli? 

 tak                                   nie                  
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19. Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności 
zawodowych 

 

 

18.  

 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 

Zalecenie: 
Zaleca się, aby szkoła zatrudniała osoby prowadzące obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
posiadające kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, zgodnie z art. 14 
ust. 3 pkt 6 w zw. z art. 15 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Termin realizacji: 

 

 

 

 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informacje należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły i analizy statutu 
szkoły. 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” w lit. c należy wpisać wyjaśnienia dyrektora 
szkoły, wydać zalecenie i określić termin jego realizacji. 
 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

a) czy szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kurs umiejętności zawodowych 
w zakresie danego zawodu? 

 tak                    nie            

b) jeżeli w lit. a udzielono odpowiedzi „tak” należy wskazać nazwę i symbol kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub kurs umiejętności zawodowych  

Nazwa i symbol kwalifikacji: (pole tekstowe na wpisanie symbolu i nazwy kwalifikacji  
wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub kurs umiejętności zawodowych)  

c) jeżeli udzielono odpowiedzi w lit. b, należy wskazać czy nazwa i symbol kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub kurs umiejętności zawodowych, jest zgodna z nazwą i symbolem 
kwalifikacji 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                     

 
Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
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Data i podpis kontrolującego 

Zalecenie: 
Zaleca się, szkoła prowadziła kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 
kursach umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, 
dla których określono taką możliwość 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: 

Spostrzeżenia kontrolującego: 

 

 

Uwaga: 
Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły 
zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach 
w funkcjonowaniu szkoły), niebędącej przedmiotem kontroli. 


