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2.4. WWyymmaaggaanniiaa  wwoobbeecc  sszzkkóółł  ii  ppllaaccóówweekk 
 

 
 
Rozporządzenie MEN  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611): 
 
Wymagania wobec szkół i placówek, określone w rozporządzeniu, dotyczą: 
 

1) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

2) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości; 

3) podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy; 

4) angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki; 

5) współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

6) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania; 

7) aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości; 

8) doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej                 

i środowiska lokalnego. 

Zrezygnowano z podziału charakterystyk wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, 
zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej spójnej charakterystyce każdego z 
wymagań. 

Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, 
CKU, CKU, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego 

 
Wymaganie 

 
Charakterystyka wymagania 

 

1. Procesy edukacyjne 
są zorganizowane w 
sposób sprzyjający 
uczeniu się 

• Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce 
służy rozwojowi uczniów. 
 

• Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, 
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu                          
i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

 

• Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. 
 

• Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich 
oczekiwania. 

 

• Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, 
grupy i oddziału 

 

• Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie 
pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. 

 

• Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich                     
w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 
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• Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 
 

 

 

2. Uczniowie nabywają 
wiadomości                         
i umiejętności 
określone                         
w podstawie 
programowej 

• W szkole/placówce realizuje się podstawę programową                                 
z uwzględnieniem osiągnieć uczniów z poprzedniego etapu 
edukacyjnego. 
 

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone                         
w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania 
zadań i rozwiązywania problemów. 

 

• Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobów jej realizacji. 

 

• W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego  
 ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się 
i wdraża wnioski z tych analiz. 

 
 

• Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i 
nauczania.    

 

 

3. Uczniowie są 
aktywni 

• Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce                
i chętnie w nich uczestniczą. 

 

• Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć                                           
i rozwiązywania problemów. 

 

• Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania 
różnorodnych aktywności. 

 

• Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 
rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej. 

 

4. Kształtowane są 
postawy i 
respektowane 
normy społeczne 

• Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w 
tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 
zachowań, które są dostosowane do potrzeb ucznia i środowiska.  
 

• Ocenia się ich skuteczność i w razie potrzeby, modyfikuje. 
 

• Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo 
fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności 
szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

 

• Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone 
i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. 

 

5. Szkoła lub placówka 
wspomaga rozwój 

• W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe, 
sposoby ucznia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 
 

• W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji                
w odniesieniu do potrzeb uczniów. 
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uczniów z 
uwzględnieniem ich 
indywidualnej  
sytuacji. 

 

• Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcie w rozwoju lub pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 
niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznawanych potrzeb. 

 

6. Rodzice  są 
partnerami szkoły 
lub placówki. 

• Rodzice współdziałają w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą                    
w podejmowaniu działań. 
 

• Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 
 

• Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat 
swojej pracy. 

3. Wykorzystywane są 
zasoby szkoły lub 
placówki                       
oraz  środowiska 
lokalnego na rzecz 
wzajemnego 
rozwoju. 

• Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami                         
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 
 

• Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich 
wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.  

4. Szkoła lub 
placówka  
organizując procesy 
edukacyjne 
uwzględnia wnioski                
z analizy egzaminu 
ośmioklasisty  

      egzaminu 
maturalnego, 
egzaminu 
potwierdzającego 
(…) 

• W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji 
zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych                                      
i wewnętrznych, odpowiednich do potrzeb szkoły lub placówki. 
 

• Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na 
podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące 
jakości procesów edukacyjnych  

 

9. Zarządzanie szkołą 
lub placówką służy 
jej rozwojowi. 

• Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na zapewnianiu 
warunków organizacyjnych odpowiednich do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

• W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 
• Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie 

zewnętrzne odpowiednie do potrzeb służące rozwojowi szkoły lub 
placówki. 

 

Opis wymagań przez MEN:  
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1. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

Priorytetem pracy każdej szkoły jest nauczanie. Jakość uczenia się uczniów zależy w dużym 
stopniu od organizacji procesu nauczania. Dlatego wszystkie procesy edukacyjne powinny być 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dobra organizacja stanowi nieodzowny 
warunek skuteczności każdego działania dydaktycznego, zapobiega przypadkowości i chaosowi w 
realizacji celów, umożliwia monitorowanie procesów, ich modyfikowanie i doskonalenie. Pozwala 
równomiernie rozłożyć zajęcia i dostosować je do możliwości uczących się. Ważne w tym 
wymaganiu są: adekwatność metod stosowanych przez nauczycieli do potrzeb uczniów, 
rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów, tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 
komunikowanie celów i oczekiwań, motywowanie i wspieranie uczniów przez nauczycieli, sposób 
informowania uczniów o ich postępach, który pomaga im się uczyć. Szkoła jest też miejscem, gdzie 
należy uczyć się współpracy i ją doskonalić. Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajani 
do zespołowego działania, m.in.: wspólnego planowania, ustaleń, współpracy w realizacji zadań, 
wykorzystywania informacji, rozumienia różnych punktów widzenia. Wskazane jest odnoszenie 
procesów edukacyjnych nie tylko do indywidualnych działań nauczycieli, lecz postrzeganie 
nauczania uczniów jako wspólnego celu, możliwego do osiągnięcia przy współpracy nauczycieli                         
i uczniów, podczas rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. Dlatego do tego 
wymagania zostały przeniesione zapisy dotyczące współpracy między nauczycielami w 
planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

2. Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej 

Treści dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów zawarte w podstawie programowej zapisane 
są w sposób zapewniający dziecku ciągłość rozwoju na kolejnych etapach edukacyjnych                               
i osiąganie skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja 
podstawy programowej pozwala na wspomaganie procesu rozwoju uczniów i kształtowanie 
postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Podstawa 
programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

3. Wymaganie: Uczniowie są aktywni 

Niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Proces uczenia 
się jest efektywny wtedy, gdy również uczący się bierze za niego odpowiedzialność. Z tego powodu 
wyzwaniem dla szkół i placówek jest tworzenie takich warunków, w których uczniowie są aktywni 
w trakcie procesu edukacyjnego, zaś zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich 
powodem do satysfakcji. Aktywność uczniów obejmująca różne obszary działania, w tym także 
dotycząca przebiegu uczenia się, przyczynia się do zwiększenia efektywności tego procesu. 
Zaangażowanie w proces decyzyjny związany z tym, czego i jak się uczy uczeń, bardzo mocno 
wpływa na poziom uwagi, koncentracji i zainteresowania. Ważnym elementem pracy szkoły jest 
wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach, wpływających na 
ich wszechstronny rozwój (intelektualny, emocjonalno-społeczny, fizyczny). Wymaganie to 
podkreśla, że rezultatem pracy nauczycieli są też właściwe postawy uczących się wobec 
procesu uczenia się. 

4. Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu 
wartości, przygotowywanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. Istotne jest 
kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości 
narodowej i kulturowej. Wymagane jest zatem, aby szkoły i placówki dbały o właściwe postawy              
i respektowanie norm społecznych, zgodne z wartościami i normami społeczeństwa 
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demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności 
szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak ważne jest 
przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie pracy zespołowej. Równie istotne staje się uczenie 
szacunku dla innych i kształtowanie postawy dialogu, rozumianego nie tylko jako prezentowanie 
swoich argumentów, ale także jako umiejętność wysłuchania i rozumienia argumentów innych. 
Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uznającego wartości                        
i uniwersalne normy. Ważne w tym wymaganiu jest, aby realizowane w szkole działania 
wychowawcze i profilaktyczne były dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska oraz aby 
działania szkół i placówek eliminowały zagrożenia i wzmacniały wśród uczniów/wychowanków 
zachowania pożądane. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest 
poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacja tego, co się dzieje wokół nas. 

5. Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji 

Szkoła lub placówka może podejmować różnorodne działania, aby zmniejszać wpływ 
negatywnych czynników środowiskowych na proces uczenia się uczniów. Diagnozowanie 
indywidualnej sytuacji każdego ucznia i wykorzystywanie wyników tej diagnozy w procesie 
kierowania rozwojem ucznia, pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych. Takie podejście 
stwarza wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Wymaganie to podkreśla potrzebę formułowania celów i oczekiwań wobec uczniów na miarę ich 
możliwości oraz wspieranie ich w osiąganiu zakładanych celów zgodnie z ich indywidualnymi 
potrzebami. Pożądanym działaniem ze strony szkoły lub placówki jest pomoc w przezwyciężaniu 
trudności ucznia wynikających z jego sytuacji społecznej. 

6. Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły 
lub placówki (nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę odgrywają tu partnerskie relacje, których 

budowanie wymaga zaangażowania ze strony szkoły lub placówki. Powinna ona stwarzać 

przestrzeń i motywować do kontaktowania się rodziców z nauczycielami i osobami 
odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą. Partnerstwo z rodzicami nie powinno polegać tylko na ich 
obecności podczas szkolnych wydarzeń i uroczystości, ale przede wszystkim służyć ustalaniu 
wspólnych działań na rzecz wspierania uczniów w ich rozwoju. Wszystkie związane z tym tematem 
badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie 

otrzymywane w domu rodzinnym. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie 
wpływa na osiągnięcia uczniów, dlatego właściwym jest, aby szkoła nie tylko zachęcała, ale wręcz 
wymagała udziału rodziców w tym procesie. Partnerstwo powinno zakładać także angażowanie 
rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły lub 
placówki. 

7. Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska 

lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Ważne w pracy szkoły lub placówki jest jej umiejscowienie w środowisku lokalnym oraz 
podejmowanie autentycznej i celowej współpracy, która korzystnie wpływa na wzajemny rozwój. 
Korzystanie przez szkołę lub placówkę z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku 
służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły dla rozwoju uczniów. Współpraca może przybierać różną 
postać od przekazywania informacji po wspólne organizowanie przedsięwzięć — i może dotyczyć 
różnej liczby podmiotów w zależności od celów, potrzeb i zasobów środowiska lokalnego. W wielu 
środowiskach rola szkoły lub placówki nie sprowadza się jedynie do edukacji dzieci i młodzieży. 



16 
 

Szkoła lub placówka często staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego 
środowiska, w którym działa. 

8. Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia 

wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 

Szkoły lub placówki, które dążą do wysokiej efektywności kształcenia i wychowania badają                          
i pozyskują informacje na temat tej działalności, a wyniki prowadzonych analiz są punktem 
wyjścia do planowania działań doskonalących. Analizy powinny prowadzić do formułowania 
wniosków  i rekomendacji w celu podniesienia jakości procesów edukacyjnych. Wymaganie 
uwzględniania wniosków z analizy danych pochodzących z różnych źródeł podczas 
organizowania procesów edukacyjnych wywodzi się z przekonania, że można działać lepiej,                     
a kształcenie może być bardziej efektywne, jeśli przy podejmowaniu decyzji szkoła lub placówka 
będzie kierować się dowodami na temat skuteczności podejmowanych działań. Wykorzystywanie 
danych dotyczących efektywności własnej działalności jest przejawem wysokiego profesjonalizmu 
i chęci rozwoju, a także jedną z podstawowych cech organizacji uczącej się w społeczeństwie 
wiedzy. 
 
 
9. Wymaganie: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji, w tym szkoły lub placówki, jest 
właściwe zarządzanie. Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrudniają dobrych nauczycieli, 
wspierają nauczycieli w rozwoju i ułatwiają realizację wspólnie uzgodnionych celów. Dzielą się 
odpowiedzialnością, angażują nauczycieli w proces podejmowania decyzji powodując, że 
wszystkie działania planowane i realizowane w szkole lub placówce są skoncentrowane na 
nauczaniu/uczeniu się i podnoszeniu jakości pracy. W wymaganiu ważne jest zapewnienie 
warunków odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz zapewnieniu szkole/placówce wspomagania zewnętrznego odpowiedniego do potrzeb.
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