
ZAGADNIENIA EZAMINACYJNE – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

 

1. System edukacyjny w Polsce.  

2.  Czynniki wpływające na jakość pracy szkoły. 

3. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej. 

4. Wymagana dokumentacja w organizacji pracy szkoły. 

5. Współpraca z rodzicami. 

6. Pomiar dydaktyczny w szkole. 

7. Obszary działania placówki oświatowej. 

8. Procedury dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły.  

9. Mierzenie jakości pracy szkoły. 

10. Procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej.  

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. 

12. Współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym. 

13. Uprawnienia Rady Rodziców. 

14. Rozwój zawodowy nauczycieli. 

15. Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej. 

16. Co to jest pragmatyka zawodowa i podaj przykład pragmatyki ? 

17. Formy dyskryminacji ? 

18.  Rodzaje umów o pracę ? 

19. Okresy wypowiedzenia ? 

20. Przyczyny dyscyplinarnego wypowiedzenia stosunku pracy? 

21. Wynagrodzenie w czasie przestoju z winy pracodawcy ? 

22. Co to jest mobbing ? 

23. Pojęcie władzy rodzicielskiej ? 

24. Co to jest demoralizacja?  

25. Czy dziecko ma zdolność do czynności prawnych ? 

26. Co to jest alimentacja ? 

27. Czy w Polsce istnieje coś takiego jak porwanie rodzicielskie, a jeśli  tak to kiedy zachodzi ? 

28. Wymień ustawy prawa oświatowego ? 

29. Co to jest podstawa programowa? 

30. Kto jest odpowiedzialny za przymuszenie opiekunów prawnych do spełnianie obowiązku 

szkolnego ?  

31. Kto zatrudnia dyrektora ? 

32. Obszary oceniania ucznia 

33. Na czym polega nadzór pedagogiczny (definicje ustawowe). 

34. Funkcje nadzoru pedagogicznego. 

35. Formy nadzoru pedagogicznego (charakterystyka). 

36. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły (zadania i obowiązki dyrektora). 

37. Rola informacji zwrotnej w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły. 

38. Organizacja i struktura systemu edukacji w Polsce. 

39. Zadania systemu oświaty w Polsce. 

40. Kultura organizacji – kultura szkoły. 

41. Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność przywódcy i jego skuteczność. 

42. Wyróżniki kultury organizacyjnej. 

43. Koncepcje zarządzania organizacją – od teorii X do filozofii turkusu. 



44. zadania dyrektora w zarządzaniu szkołą/placówką edukacyjną. 

45. Dyrektor szkoły/placówki jako osoba reprezentująca pracodawcę. 

46. Dyrektor szkoły/placówki jako przewodniczący rady pedagogicznej. 

47. Charakterystyka przywództwa edukacyjnego. 

48. Zarządzanie v. przywództwo (zasadnicze różnice). 

49. Modele zmiany (J. P. Kotter, J. Hattie) 

50. Szkoła jako organizacja ucząca się. 

51. Strategie uczenia się. 

 


