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1. Wprowadzenie 

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych 

z pracodawcami" realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój 

Lubelszczyzny" ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych 

z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu m.in. o system dedykowanej akredytacji (certyfikat  

„Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych"). Dodatkowym założeniem projektu jest wsparcie placówek 

kształcenia zawodowego w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 

w województwie lubelskim oraz szeroko rozumiane stworzenie warunków do symbiotycznego rozwoju 

współpracy środowiska zasadniczych szkół zawodowych i pracodawców 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło od 2012 roku zmiany w systemie kształcenia 

zawodowego1 Są one efektem trwających od stycznia 2010 roku konsultacji społecznych dotyczących 

propozycji związanych z modernizacją edukacji zawodowej. Resort edukacji prowadził konsultacje w toku 

organizowanych przez Kuratoria Oświaty cyklu regionalnych i wojewódzkich konferencji2. Środowisko 

pracodawców zatrudniający osoby z wykształceniem zawodowym od dawna oczekiwało zmian 

systemowych w szkolnictwie zawodowym, zgłaszając w tym celu własne postulaty. W szczególności 

orędownikiem zmian okazał się Związek Rzemiosła Polskiego reprezentujący ponad 26 tysięcy mistrzów-

rzemieślników, którzy w swoich zakładach kształcą ustawicznie blisko 94 tysiące uczniów. Z grupy tej 

każdego roku ponad 33 tysiące osób uzyskuje dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

w rzemiośle, tj.: świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. System egzaminów, który oparty jest na 

wiedzy i doświadczeniach przedsiębiorców, ukształtowano w ten sposób, aby sprawdzać wiedzę uczniów 

rzemiosła pod kątem umiejętności przydatnych w nowoczesnej gospodarce. Znaczenie środowiska 

rzemieślniczego w kształceniu kadr w systemie kształcenia zawodowego jest bezsporne, dlatego jego głos 

okazał się jednym z ważniejszych w dyskusji na temat zmian w całym systemie kształcenia na 

poziomie ZSZ.  

Zrealizowana przed kilku laty reforma strukturalna w systemie edukacji nie przyniosła poprawy jakości 

kształcenia zawodowego i sytuacji szkół zawodowych. Po obecnej reformie obejmującej przede wszystkim 

kompleksowe zmiany programowe, oczekuje się przede wszystkim - podniesienia jakości kształcenia i 

zmiany wizerunku szkoły zawodowej. Zgodnie z oczekiwaniami powinna być postrzegana jako „szkoła 

pozytywnego wyboru”. Nie od dziś wiadomo, że społeczeństwu i gospodarce potrzebne są fachowe kadry 

przygotowane do pracy w podstawowej wytwórczości i usługach. W tym sektorze dobre przygotowanie 

zawodowe oznacza przede wszystkim odpowiednie przygotowanie praktyczne połączone z odpowiednimi 

                                                           
1 http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=DXbwjbp6J%2fA%3d&tabid=327&language=pl-PL 
2 http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=vgvNscl4qw8%3d&tabid=327&language=pl-PL 
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kompetencjami, kwalifikacjami oraz predyspozycjami zawodowymi. Środowisko praktyków gospodarczych 

od lat wzywa do ustalenia właściwych proporcji między kształceniem ogólnym, zawodowym i praktycznym 

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Propozycje resortowe dotykają wprawdzie tych kwestii, 

ale wydaje się, że skala oddziaływania jest nadal niewystarczająca. Wśród prezentowanych przez MEN 

propozycji znaleźć można wszakże wiele pozytywnych, jak: wyrównanie do trzech lat okresu nauki 

w zasadniczych szkołach zawodowych czy działania na rzecz poprawy jakości doradztwa szkolno-

zawodowego. Środowisko przedsiębiorców i jego organizacje nie negują potrzeby zmian, jednakże muszą 

one uwzględniać głos tych, którzy na co dzień uczą młodych ludzi zawodu, a potem zapewniają im pracę. 

Należy pamiętać, że ostateczne rozwiązania w zakresie zmian w kształceniu zawodowym będą rzutować 

zarówno na gospodarkę, jak i całe społeczeństwo. Dlatego powinny one być wdrażane w bardzo 

przemyślany sposób. W tworzeniu ośrodków potwierdzających kwalifikacje zawodowe powinny docelowo 

aktywnie uczestniczyć: organizacje pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, 

a także indywidualni pracodawcy, stanowiący otoczenie gospodarcze szkół zawodowych, którzy chcieliby 

przygotowywać pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Udział pracodawców jest niezbędny do 

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych zapewniających zbliżone do rzeczywistych warunki 

egzaminowania i weryfikowania kompetencji. Rekomenduje się, by kształcenie praktyczne wynosiło w 

technikum nie mniej niż 50% godzin, a w zasadniczej szkole zawodowej nie mniej niż 60% godzin 

przewidzianych na kształcenie zawodowe. Nowa podstawa programowa kształcenia w poszczególnych 

zawodach precyzyjnie wskazuje  umiejętności, kompetencje i kwalifikacje, które powinien posiadać 

absolwent przygotowany do wykonywania określonych prac. Opracowane w szkole, w oparciu o tę 

podstawę, programy nauczania dla zawodów mogą przybierać układ treści o strukturze przedmiotowej 

(wyodrębnione teoretyczne przedmioty zawodowe odpowiadające określonym dziedzinom wiedzy i 

przedmioty, w ramach których realizowana jest praktyczna nauka zawodu, z wyraźnym podziałem na 

kształcenie teoretyczne i praktyczne) lub modułowej (wyodrębnione moduły i jednostki modułowe 

integrujące teorię z praktyką z różnych dziedzin wiedzy i działów techniki).  

Wprowadzone zmiany w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego są niejako „korektą” 

reformy systemu edukacji z 1999 roku, w trakcie której w niedostatecznym stopniu oszacowano bieżący i 

przyszły popyt na określone „proste” zawody , a także nie doceniono znaczenia kształcenia w szkołach 

technicznych i zawodowych oraz samych kwalifikacji zawodowych. Warto dodać, że w chwili obecnej 

edukacja zawodowa jest postrzegana nie tylko jako brakujące ogniwo systemu edukacji, ale także jako 

alternatywa dla słabego kształcenia na poziomie wyższym ponadpodstawowym. Absolwenci szkół tego 

ostatniego poziomu są na ogół źle przygotowani do wejścia na rynek pracy, nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych oraz mają słabe kwalifikacje ogólne. Powoduje to sytuację, w której większość z 

nich kończy edukację na tym poziomie i przeważnie trafia do grupy osób poszukujących pracę. . Zgodnie 
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z założeniami wprowadzone zmiany mają na celu połączenie dwóch, często uznawanych za 

przeciwstawne, tendencji. Dążą zintegrowania edukacji w zakresie kompetencji ogólnych z nauczaniem 

dotyczącym specyficznych umiejętności zawodowych. Przykładem może tu być odejście od „sztywno” 

zdefiniowanego zawodu - na rzecz zawodu opisanego przez wymagane umiejętności, i kompetencje, przy 

jednoczesnym bardzo szczegółowym opisaniu indywidualnych kwalifikacji zawodowych. Podejście tego 

rodzaju wydaje się być z założenia słuszne i korespondujące z rzeczywistością rynku pracy. 

Przedsiębiorcy oraz pracodawcy oczekują od pracownika określonych umiejętności. Mniej interesuje ich 

semantyczna nazwa zawodu, którego uczony był absolwent. W tej sytuacji bardzo ważnym celem 

wprowadzonych zmian jest zbliżenie edukacji zawodowej i rynku pracy. Ma się to odbywać m.in. poprzez 

zaangażowanie pracodawców w całość kształcenia zawodowego, skupienie ich na efektach tego 

kształcenia, a nie na samym procesie edukacji oraz dążenie do  niezależnej certyfikacji potwierdzające 

zdobyte kwalifikacje zawodowe. Specyfiką polskiego rynku pracy jest dosyć późne w porównaniu z innymi 

krajami OECD przechodzenie z systemu edukacji do zatrudnienia (STW, school-to-work transition). 

Ocenia się a priori, że włączanie pracodawców w kształcenie zawodowe oraz przybliżanie edukacji 

zawodowej do przedsiębiorstwa to właściwy kierunek działań, aby ten moment przyspieszyć.  

 Celem i zadaniem systemu LRKZ jest uwzględnienie części w/w problemów i wdrożenia 

niezbędnych mechanizmów umożliwiających stworzenie środowiska, w którym wszelkie definiowane 

oczekiwania związane ze zbliżeniem edukacji zawodowej do oczekiwań rynku pracy były łatwiejsze do 

praktycznej realizacji. W szczególności elementem tego systemu będzie zobiektywizowana certyfikacja 

zasadniczych szkół zawodowych, potwierdzająca zarówno sam fakt przystąpienia szkoły do programu 

LRKZ, jak też oceniająca na bazie uniwersalnych kryteriów postrzeganie szkoły w środowisku 

biznesowym oraz zbieżność profili uczniów i absolwentów szkoły z oczekiwaniami rynku pracy. 
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2. Istota akredytacji 

2.1. Wprowadzenie do problematyki akredytacji i certyfikacji 
 

Akredytacja to formalnie udzielone upoważnienie, lub oświadczenie wydane przez jednostkę 

upoważniającą (nadająca lub potwierdzająca akredytację) na rzecz jednostki upoważnianej 

(akredytowanej), które zezwala upoważnianemu wykonywać/świadczyć określone w upoważnieniu usługi 

na poziomie wymaganym i potwierdzonym przez udzielającego akredytacji. W ramach udzielonej 

akredytacji jednostka upoważniająca weryfikuje i ocenia jakość świadczonych usług czy realizowanych 

zadań. Z akredytacją niejednokrotnie wiążą się dodatkowe formalne obowiązki w postaci, np. okresowych 

inspekcji. Czasem również jednostka skredytowana staje przed koniecznością powtórzenia całego 

procesu akredytacji, czyli powtórzenia wszystkich procedur akredytacyjnych. Ilość inspekcji, okresowość 

raportów czy w końcu czas na jaki akredytacja zostaje udzielana leży w gestii ustalenia instytucji 

udzielającej akredytacji. 

 

2.2. Cel akredytacji w programie LRKZ: 
 

Proces akredytacji i certyfikacji, o których mowa w dalszej części opracowania, stanowiące element 

innowacyjnego projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych” służą osiągnięciu kilku celów 

nadrzędnych. Są to: 

 Kontrola nad jakością świadczonych usług i poziomem wdrożenia systemu LRKZ – przez  

placówek kształcenia zawodowego  

 Unifikacja procesu realizacji zadań przez w/w placówki w ramach systemu LRKZ 

 Powtarzalność jakość usług świadczonych przez placówki kształcenia zawodowego działających 

w programie LRKZ 

 Klarowność realizowanych procesów i ich poszczególnych etapów w ramach LRKZ 

 Rozpoznawalność standardu LRKZ na rynku kształcenia zawodowego (Best Practices) 

 Ustawiczne udoskonalanie wdrożonego systemu LRKZ przez zainteresowane placówki 

kształcenia zawodowego 

 Podnoszenie efektywności systemu LRKZ, poprzez proces samodoskonalenia 

Wszystkie one zorientowane są w perspektywie wieloletniej na poprawę wizerunku ZSZ oraz 

wypracowanie standardów ich pracy i edukacji odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki. 
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2.3. Czynniki ryzyka związane z akredytacją w ramach LRKZ 
 

Udział w systemie akredytacji opracowanym w ramach projektu LRKZ może wiązać się z pewnymi 

czynnikami ryzyka. Najbardziej znaczące z nich zostały zamieszczone poniżej: 

 Konieczność dostosowania do formalnych wymagań akredytacji i wdrażanego systemu LRKZ 

 Potencjalny konflikt systemu akredytacji LRKZ w stosunku do innych akredytacji wprowadzanych 

przez jednostki nadrzędne w stosunku do placówek kształcenia zawodowego 

 Mogące się pojawić koszty i nakłady związane z systematycznym utrzymywanie systemu LRKZ 

zgodnie wytycznymi instytucji akredytacyjnej 

 Mogąca zaistnieć konieczność wprowadzania działań korygująco zapobiegawczych w zakresie 

udoskonalania wdrożonego systemu LRKZ 

 Opór wewnętrzny pracowników i władz szkoły związany z poddaniem się rygorom akredytacji i 

certyfikacji 

Większość z nich stanowi raczej pewnego rodzaju niedogodności, z którymi ZSZ po przyjęciu 

odpowiedniej, otwartej postawy na wdrożenie proponowanych rozwiązań powinna sobie bez kłopotów 

poradzić. 

 

2.4. Czy warto poddać się akredytacji?  
   

Akredytowanie placówki kształcenia w zakresie wdrożenia systemu LRKZ to rękojmia pewności, że  usługi 

realizowane przez tę placówkę są zweryfikowane wielokrotnie przez komisję akredytacyjną, co 

w konsekwencji gwarantuje świadczenie usług  bardziej odpornych na błędy i niedociągnięcia w stosunku 

do tych samych usług realizowanych przez placówki nie zakredytowane. Z akredytacją wiąże się dla 

instytucji wiele pracy, lecz wdrożone do końca i stosowane procesy realne wynikające z zasad akredytacji 

mają za zadanie zminimalizować ryzyko uchybień i błędów w podstawowych procesach realizowanych 

przez jednostkę akredytowaną. Ponadto sama akredytacja ocenia na bieżąco poziom wdrożenia systemu 

LRKZ w danej szkole i miarodajny oraz uniwersalny sposób weryfikuje,  które elementy tego systemu 

zostały wdrożone pozytywnie, a które wymagają poprawy. To natomiast przekłada się na stosowanie 

działań korygująco – zapobiegawczych i monitorowanie  jakości świadczonych usług przez placówkę. 

Negatywna ocena akredytacyjna placówki jednoznacznie określa niepowodzenie wdrożenia systemu 

LRKZ w danej jednostce. Bez wprowadzenia takiej weryfikacji nie można mówić o powtarzalności 

wdrażania systemu LRKZ w innych placówkach.  
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Powtarzalności wdrażania tego typu systemu możemy osiągnąć dzięki procedurom akredytacyjnym, które 

po pierwsze utrzymają standard a po drugie poprzez ustawiczny rozwój tych procedur umożliwi 

dostosowywanie się systemu do potrzeb rynku i zmian w systemie szkolnictwa. Bez utrzymania stałego 

nadzoru i kontroli wdrożenia systemu LRKZ w placówkach nie możemy mówić o sukcesie wdrożenia w/w 

systemu.  

Akredytacja wybranych placówek kształcenia w ramach systemu LRKZ to również wyróżnienie i wartość 

dodana dla tych jednostek na rynku szkolnictwa zawodowego. Zadaniem systemu LRKZ to nie tylko 

wdrożenie samego systemu to modyfikacja i dostosowanie programów kształcenia placówek do 

efektywniejszego kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. To również 

możliwość wyróżnienia tych jednostek na tle pozostałych które nie uczestniczą w systemie LRKZ i 

wskazanie ich przedsiębiorcom jako jednostki gotowe do medialnej współpracy z przedsiębiorcami w 

zakresie szkolenia, staży i praktyk uczniów pod potrzeby w/w przedsiębiorstw. 

Reasumując proces akredytacji to: wyróżnik, potwierdzenie jakości, wartość dodana, 

uwiarygodnienie na rynku pracy, uelastycznienie programu nauczania do potrzeb rynku pracy 

wszystkich placówek kształcenia, które do takiego procesu się zgłosiły i uzyskały ocenę pozytywną. 

 

2.5. Ogólna koncepcja procesu akredytacji 
 

Proces akredytacji zaplanowany w ramach projektu LRKZ będzie dwuetapowy: 

1. Etap I to zgłoszenie placówki kształcenia do udziału w systemie LRKZ – złożenie wniosku i jego 

rozpatrzenie przez komisję akredytacyjną (weryfikacji podstawowa placówki) oraz wydanie 

certyfikatu poświadczającego przystąpienie do systemu.  

2. Etap II posiadający charakter cykliczny rozpocznie się po upływie roku szkolnego od wdrożenia 

systemu LRKZ przez placówkę. Powtarzany będzie z częstością nie mniejszą nić raz do roku, 

najczęściej na początku roku szkolnego. 
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3. Akredytacja w ramach LRKZ 

Akredytacja jest wielopłaszczyznową i wieloetapową procedurą. Poszczególne jej elementy przedstawić 

można za pomocą określonych schematów postępowania. Poszczególne schematy zostały zamieszczone 

i omówione w dalszej części opracowania. 

3.1. Powołanie Jednostki i Komisji Akredytacyjnej po stronie Instytucji 
Udzielającej Akredytację (Fundacja PAN) 
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3.2. Komisja Akredytacyjna – prawa i obowiązki 
 

Pierwszym etapem stworzenia procesu akredytacji jest powołanie Jednostki i Komisji Akredytacyjnej 

osobowej w trybie funkcjonowania rocznego. Rok funkcjonowania w/w Jednostki pokrywa się z rokiem 

szkolnym obowiązującym placówki kształcenia czyli od września danego roku do czerwca następnego 

roku. Jednostka i Komisja Akredytacyjna zostaje powołana każdego roku w miesiącu „Maj” natomiast czas 

funkcjonowania w/w Jednostki i Komisji wygasa w miesiącu „Lipiec” następnego roku. Powołanie 

Jednostki i Komisji Akredytacyjnej w miesiącu maju jest (czyli 2 miesiące wcześniej niż rozpoczęcie roku 

szkolnego) jest spowodowane przygotowaniem się do pracy i rozpoczęciem I Etapu Akredytacji 

zgłoszonych placówek kształcenia. Miesiąc dezaktualizacji działania Jednostki i Komisji Akredytacyjnej  

wypadającej w miesiącu lipiec (miesiąc po zakończeniu roku szkolnego) jest podykotowany zamknięciem 

wszystkich Akredytacji Etapu II w danych placówkach kształcenia. Jednostka i Komisja Akredytacyjna w 

swych obowiązkach będzie posiadała następujące kompetencje: 

 Tworzenie procedur akredytacyjnych 

 Modyfikowanie procedur akredytacyjnych 

 Tworzenie dokumentacji akredytacyjnej – głównie wzory dokumentów oraz raporty 

 Ocenianie złożonych przez placówki kształcenia wniosków akredytacyjnych 

 Przyznawanie odpowiednich statusów akredytacyjnych dla wnioskodawców 

 Przeprowadzanie inspekcji akredytowanych placówek kształcenia 

 Możliwość cofnięcia przyznanych akredytacji placówkom kształcenia nie spełniających parametrów 

akredytacji 

W przypadku projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych” instytucją odpowiedzialną za 

koordynowanie działań akredytacji placówek edukacyjnych będzie Fundacja Polskiej Akademii Nauk w 

Lublinie. W ramach jej struktur powołana zostanie komórka odpowiedzialna za procesy dołączania 

kolejnych placówek kształcenia zawodowego do systemu akredytacji kompetencji pt. „Lubelskie Ramy 

Kwalifikacji Zawodowych”.  

 

Komórkę akredytacyjną tworzy Zarząd Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie na bazie odpowiednich 

uprawnień statutowych Fundacji powołując: 

 Przewodniczącego komisji akredytacyjnej 

 2 członków komisji akredytacyjnej (eksperci z zakresu funkcjonowania systemu LRKZ) 

 

Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji stanowią zespół ekspertów mających bardzo szeroką 

wiedzę na temat budowy, działania i celu projektu: „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych”. 
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Kandydatury na przewodniczącego oraz 2 członków Jednostki i Komisji Akredytacyjnej są zbierane przez 

Zarząd Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie spośród współpracowników i interesariuszy Fundacji 

uczestniczących przy tworzeniu i wdrażaniu systemu LRKZ oraz szeroko rozumianego środowiska 

naukowego. Kandydatura i wiedza przewodniczącego jak i 2 członków Jednostki i Komisji Akredytacyjnej 

na temat systemu LRKZ jest potwierdzana przez Zarząd Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 

poprzez rozmowę kwalifikacyjną. Wskazane osoby mogą zostać zastąpione w szczególnych przypadkach 

osobami z rynku wyłącznie pod warunkiem zweryfikowania ich wiedzy o systemie LRKZ w formie  testu i 

rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej ze strony Zarząd Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. 

Powołane w ten sposób ciało komisji  od momentu akceptacji  Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk w 

Lublinie nabiera pełne prawa i obowiązki opisanej powyżej. 

 

3.3. Podstawowe obowiązki Komisji Akredytacyjnej 
 

Jednostka i Komisji Akredytacyjna realizuje swoje czynności przy wykorzystaniu zunifikowanych 

zbiorów dokumentów wymaganych w procesie akredytacji, tj.: 

 

 Dokumenty uzupełniane przez członków komisji: 

 raport przystąpienia do systemu LRKZ – pozytywny (zał. 1) 

 raport przystąpienia do systemu LRKZ – negatywny (zał. 2) 

 raport przystąpienia do systemu LRKZ – po uzupełnieniu / pozytywny (zał. 3) 

 raport z inspekcji zadań instytucji po akredytacji (zał. 4) 

 Formularz zgłoszenia przystąpienia do systemu LRKZ (zał. 5) 

 Formularz zgłoszenia dodatkowych pytań i problemów – do wyjaśnienia komisji (zał. 6) 

 Formularz poprawy wniosku o przystąpienie do systemu LRKZ (zał. 7) 

 Zgłoszenie modyfikacji szablonu dokumentu (zał. 8) 

 Raport ze stanu obecnego placówki (zał. 9) 

 Raport z wdrożenia systemu LRKZ (zał. 10) 

 Raport z oceny wdrożenia systemu LRKZ (zał. 11) 

 Regulamin akredytacji systemu LRKZ (zał. 12) 

 Wzór certyfikatu – zgodny z systemem LRKZ (zał. 13) 

 

Dokumenty akredytacyjne podlegają ewaluacji wyłącznie na uzasadniony wniosek instytucji ubiegającej 

się o akredytacje na wzorze dokumentu przygotowanego przez Komisję Akredytacyjną zał. 8. Akredytacja 

do programu: „Lubelskich Ram Kwalifikacji Zawodowych” jest zupełnie dobrowolna i dostępna dla każdej 
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placówki kształcenia zawodowego, która chce uczestniczyć w systemie LRKZ – szczegóły są określone w 

opracowanym regulaminie. 

 

3.4. Stałe zadania Komisji Akredytacyjnej 
 

Głównym i jednocześnie nieustającym zadaniem komisji jest akredytacja oraz kontrola nad 

wprowadzonym systemem LRKZ w danej placówce kształcenia oraz ustawiczna poprawa wdrożonych 

rozwiązań. Komisja będzie akredytowała daną placówkę kształcenia w dwóch etapach: 

 

I – Etap „Przystąpienie placówki do procesu akredytacji” – schemat pkt. d) Etap I 

Na tym etapie Komisja Akredytacyjna będzie miała za zadanie przyjąć zgłoszenie danej placówki 

kształcenia zawodowego chętnej do wdrożenia systemu LRKZ. Zgłoszenie to będzie formalnie składane 

przez placówkę kształcenia drogą e-mail, fax, poczta, lub osobiście w siedzibie Fundacji Polskiej Akademii 

Nauk w Lublinie  w postaci odpowiednio wypełnionego  formularza zgłoszenia przystąpienia do systemu 

LRKZ (zał. 5). Termin składania takiego formularza przez placówkę, która chce przystąpić do programu 

LRKZ musi być nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W 

specyficznych przypadkach Komisja Akredytacyjna dopuszcza rozpatrzenie złożonego formularza przez  

placówka kształcenia najpóźniej, w terminie nie późniejszym niż polowa roku szkolnego. Indywidulane 

terminy zgłaszania wniosków będą rozpatrywane przez Komisję Akredytacyjną. W oparciu o złożone 

zgłoszenia Komisji Akredytacyjnej będzie weryfikowała wniosku pod względem formalnym jak i 

merytorycznym w następującej kolejności: 

 

 Weryfikacja złożonych wniosków (maksymalnie 1 tydzień od daty złożenia)  

– zał. 5  

 Pomoc w poprawności uzupełnienia wniosku (maksymalnie 4 dni czas uzgadniania z komisją 

rozbieżności) – zał. 6 i 7 

 Raporty przystąpienia do systemu LRKZ (jeden dzień na raport)  - zał. 1,2,3 

 Wydanie Certyfikatu potwierdzającego udział placówki kształcenia w rozpoczęciu wdrożenia systemu 

LRKZ 

 

II – Etap „Akredytacja placówki po wdrożeniu systemu LRKZ” - schemat pkt. d) Etap II 

Na tym etapie Komisja Akredytacyjna będzie miała za zadanie przeprowadzić proces akredytacji 

dopuszczonej w Etapie I placówki kształcenia. Akredytacja może być rozpoczęta najwcześniej po upływie 

minimum 1 roku szkolnego od momentu pozytywnej oceny Etapu I (lub w wyjątkowych sytuacjach po 
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upływnie 0,5 roku szkolnego). Kolejność zadań Komisji Akredytacyjnej na tym etapie przedstawia się 

następująco: 

 Poddanie się przez placówkę kształcenia inspekcji Komisji Akredytacyjnej (maksymalnie 2 dni 

robocze)– schemat d) – Etap II 

 Raport z inspekcji zadań placówki po akredytacji (maksymalnie 3 dni po odbytej inspekcji) - (zał. 4) 

 Raportowanie przez  Komisję Akredytacyjną z oceny stanu obecnego placówki, wdrożenia systemu 

LRKZ, oceny wskaźników wdrożenia systemu LRKZ (maksymalnie 2 tygodnie po zakończeniu 

wszystkich prac poprzedzających)– zał. 9,10,11 

 Wydanie ostatecznej opinii o Akredytowaniu placówki kształcenia w systemie LRKZ 

 

Akredytacja jest przyznawana danej placówce kształcenia na najbliższy nowy rok szkolny. Pod upływie 

minimum 1 roku szkolnego (rekomendować można, by okres ten był dłuższy i wynosił np. 3 lata) od daty 

przyznania Akredytacji LRKZ Komisja Akredytacyjna ponownie powtarza procedurę Etapu II w celu 

zweryfikowania, czy dana placówka kształcenia uzyska przedłużenie Akredytacji na kolejny rok, czy 

ewentualnie tą Akredytację straci. Każda placówka kształcenia, która po ewentualnej ocenie Komisji 

Akredytacyjnej utraci Akredytację LRKZ nie jest wykluczona i ma możliwość ubiegać się o kolejną 

inspekcję w celu odzyskania Akredytacji LRKZ. Minimalny czas jaki musi upłynąć do ponownej inspekcji to 

minimum 0,5 roku szkolnego. 
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3.5. Schemat postępowania Placówki Kształcenia ubiegającej się o udział w 
systemie LRKZ 
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3.6. Etapy Akredytacji Palcówki Kształcenia – od strony Komisji Akredytacyjnej 
 

Etap I: Przystąpienie placówki do procesu akredytacji 
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Etap II: Akredytacja placówki po wdrożeniu systemu LRKZ 
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I Etap stanowi formalne włączenie szkoły do systemu akredytacji w ramach LRKZ. Na tym etapie 

Podczas pierwszego etapu akredytacji realizowanych będzie pięć grup działań: 

1. Identyfikacja potencjału intelektualnego oraz materialnego szkoły w oparciu o zbiór danych 

statystycznych.  

2. Analiza niezbędnego zaplecza technicznego, które umożliwi wdrożenie rozwiązań proponowanych w 

ramach projektu LRKZ. 

3. Zapoznanie przedstawicieli ZSZ z procedurami LRKZ 

4. Wypełnienie i złożenie wniosku o przystąpienie do LRKZ 

5. Deklaracja wdrożenia rozwiązań (produktów) proponowanych w ramach LRKZ. 

 

Na Etapie I placówka kształcenia jest poddawana ocenie szczególnie pod kątem potencjału 

zaplecza dydaktycznego, warunków realizacji zajęć  teoretycznych i praktycznych, dokonań w zakresie 

współpracy z przedsiębiorstwami (staże, praktyki itp.).Wiąże się to jedynie z zapoznaniem się z 

opracowanymi przez Komisję Akredytacyjną procedurami oraz z poprawnym uzupełnieniem wniosku o 

przystąpienie do programu. Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony poprawnie Komisja Akredytacyjna 

(powołana przez Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie) pozytywnie rozpatrzy wniosek i placówka 

zostanie dodana do listy szkół, które zostały zakwalifikowane do systemu LRKZ.  

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku szkoła przystąpi do wdrażania systemu LRKZ zgodnie z 

wytycznymi opisanymi w regulaminie akredytacji oraz uzyska certyfikat przystąpienia do systemu LRKZ. 

Szkoła dostanie rok na wdrożenie rozwiązań, procedur i produktów wypracowanych w ramach LRKZ. 

 

II Etap akredytacji rozpocznie się, nie później niż po upływie roku od przystąpienia szkoły do 

projektu LRKZ, lub po odpowiednim wniosku pisemnym złożonym przez osobę pozostającą zdolność do 

reprezentowania szkoły, w terminie wcześniejszym wskazanym w tym wniosku.  

Drugi etap akredytacji obejmuje cztery grupy analiz: 

1. Weryfikowane są aspekty formalne stanowiące przedmiot analiz prowadzonych podczas etapu 

pierwszego (powtórna identyfikacja potencjału intelektualnego oraz materialnego szkoły w oparciu o 

zbiór danych statystycznych, analiza niezbędnego zaplecza technicznego, które umożliwi wdrożenie 

rozwiązań proponowanych w ramach projektu LRKZ). 

1. Prowadzona jest ocena stanu wdrożenia rozwiązań (produktów) w ramach projektu LRKZ 

2. Badany jest stopień zgodności profili uczniów (ew. absolwentów) szkoły z oczekiwanymi profilami 

zgłaszanymi przez pracodawców. Analiza tego rodzaju prowadzona będzie wyłącznie o informacje 

zgromadzone w systemie e-Barometr. 
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3. Badana jest ocena jakości szkoły (wskaźnik globalny) postrzegana przez przedsiębiorców. Analiza 

tego rodzaju prowadzona będzie wyłącznie o informacje zgromadzone w systemie e-Barometr. 

 

Placówka kształcenia, która chce przystąpić do systemu LRKZ  i chce ten system wdrożyć w życie musi 

powołać koordynatora procesu akredytacji (schemat C), który odpowiadał będzie za cały proces od 

początku do końca wdrażania systemu LRKZ i w ostatecznym efekcie podda placówkę Akredytacji LRKZ. 

Do zadań Koordynatora będzie należało: 

 Złożenie wniosku o przystąpienie do systemu LRKZ 

 Wdrożenie koniecznych rozwiązań systemu LRKZ w placówce 

 Poddanie się inspekcji Komisji Akredytacyjnej 

 Raportowanie postępu prac wdrożeniowych zgodnie z regulaminem i procedurami opracowanymi 

przez  Komisję Akredytacyjną 

Komisja Akredytacyjna podczas realizacji Etapu II w ramach inspekcji akredytacyjnej będzie weryfikować 

wdrożenie systemu LRKZ przez daną placówkę kształcenia na bazie dwóch grup wskaźników: twardych 

oraz jakościowych  

 

Wskaźniki „twarde” 

Wyszczególnienie 
Nie 

wdrożyła 

W bardzo 

małym 

stopniu 

W małym 

stopniu 

 

W 

przeciętn

ym 

stopniu 

W 

znacznym 

stopniu 

wdrożyła 

Szkoła wdrożyła program partnerskiego rozwoju we 

współpracy z przedsiębiorstwami w oparciu o logikę 

”strategicznej karty wyników, wypracowany w ramach 

LRKZ. Proszę zadeklarować stopień wdrożenia 

      

Proszę opisać działania związane z wdrożeniem 

programu partnerskiego rozwoju we współpracy z 

przedsiębiorstwami: 

 

 

Szkołą wdrożyła kompleksowe programy nauczania, 

uwzględniające wymogi ministerialne połączone z 

oczekiwaniami rynku pracy ? Proszę zadeklarować 

stopień wdrożenia. 

      

Proszę opisać działania związane z wdrożeniem 

kompleksowych programów nauczania, uwzględniających 

wymogi ministerialne połączone z oczekiwaniami rynku 

pracy: 

 

 



 
 
 

 
 

Strona 19 z 42 
 

Wyszczególnienie TAK NIE 

Szkoła posiada własny profil w systemie e-Barometr, 

uzupełniony co najmniej na minimalnym poziomie 

wymaganym przez system 

  

Władze szkoły uczestniczą w systemie e-Barometr 

(posiadają własne konta w systemie e-Barometr, 

uzupełnione co najmniej na minimalnym poziomie 

wymaganym przez system) 

  

Pracownicy (nauczyciele) szkoły uczestniczą w systemie 

e-Barometr (co najmniej 70% nauczycieli posiada własne 

konta w systemie e-Barometr, uzupełnione co najmniej na 

minimalnym poziomie wymaganym przez system) 

  

Uczniowie szkoły uczestniczą w systemie e-Barometr. 

(min. 50% uczniów posiada profile uzupełnione co 

najmniej w części wymaganej przez system) 

  

Szkoła przebadała uczniów na początku roku szkolnego 

oraz minimum na końcu roku szkolnego przy użyciu 

ankiet w systemie e-Barometr ? 

(min. 50% wszystkich uczniów) 

  

Nauczyciele uzupełnili profile uczniów zgodnie z 

wymogami systemu e-Barometr ? 

(min. 50% wszystkich uczniów) 

  

Uczniowie ostatnich klas zarejestrowani w systemie 

monitorowania losu absolwentów 

(min. 50% wszystkich uczniów ostatnich klas) 

  

 

  



 
 
 

 
 

Strona 20 z 42 
 

 

Wskaźniki „jakościowe” (opis na bazie e-barometru) 

Wskaźniki „Jakościowe” Dane 

Jaki jest poziom zgodności profili uczniów kształconych przez szkołę z 

profilami oczekiwanymi przez przedsiębiorców (oczywiście w obrębie 

poszczególnych badanych cech i systemu e-Barometr) 

(Min. 10% UCZNIÓW I KLASY SPEŁNIA PRZYNAJMNIEJ NA 25% + Min. 

25% UCZNIÓW II KLASY SPEŁNIA PRZYNAJMNIEJ NA 33% + Min. 50% 

UCZNIÓW III KLASY SPEŁNIA NA PRZYNAJMNIEJ 50%) 

Wynik podawany na podstawie 

danych z systemu e-Barometr 

Jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z daną placówką kształcenia? 

(PRZY SKALI SZKOLNEJ 1-5 SPEŁNIONE DLA Min. 3,0) 

Wynik podawany na podstawie 

danych z systemu e-Barometr, 

metodyka omówiona została poniżej 

Jak przedsiębiorcy oceniają zmiany jakości współpracy z daną placówką 

kształcenia? 

(PRZY SKALI SZKOLNEJ 1-5 SPEŁNIONE DLA Min. 3,0 ) 

Wynik podawany na podstawie 

danych z systemu e-Barometr; 

metodyka omówiona została poniżej 

Ile przedsiębiorstw podjęło współpracę z placówką kształcenia w zakresie 

staży, praktyk, wymiany informacji o profilach uczniów – porównanie do 

okresu przed wdrożeniem systemu LRKZ? 

(JAKI % UCZNIÓW ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE W 

OBJĘTYCH E-BAROMETREM ZAWODACH PASOWAŁO DO ZAPYTAŃ 

O PRACOWNIKA ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ – NP. MIN. 

10%; ORAZ JEŻELI W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRACODAWCÓW 

UCZNIOWIE SZKOŁY ZNALEŹLI SIĘ WŚRÓD POTENCJALNYCH 

KANDYDATÓW SZKOŁA DOSTAJE +1 PUNKT A POTEM LICZYMY 

JAKI BYŁ % UDZIAŁ KONKRETNEJ SZKOŁY WE WSZYSTKICH 

ODPOWIEDZIACH NA ZAPYTANIA – JEŻELI MIN. 5% TO SPEŁNIONE; 

OCZYWIŚCIE PROGI NA RAZIE UMOWNE/INTUICYJNE, KALIBRACJA 

PO OKRESIE TESTOWYM) 

Wynik podawany na podstawie 

danych z systemu e-Barometr 

 

Wszelkie wartości krytyczne uwzględnione we wstępnej wersji systemu certyfikacji i akredytacji zostaną 

zweryfikowane na etapie testowania produktów. Uzyskane wyniki służyły będą prawidłowej ich kalibracji, 

co może oznaczać, że do finalnego upowszechniania rekomendowane będą inne ich wartości. 
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Ocena Pracodawców współpracy z Placówkami Kształcenia 

1. Obecna jakość współpracy (na podstawie wyników e-Barometr) 

Wyszczególnienie [n – badane 

obszary/k – warianty oceny] 

Bardzo 

niska 

ocena 

[1] 

Niska 

ocena [2] 

Przeciętna 

ocena [3] 

Dobra 

ocena [4] 

Bardzo 

dobra 

ocena [5] 

Nie 

dotyczy [-] 

Proszę ocenić ogólną „atmosferę” 

współpracy z Zasadniczą Szkołą 

Zawodową. 

      

Proszę ocenić jakość komunikacji 

ze szkołą (korespondencja 

tradycyjna i elektroniczna, szybkość 

odpowiedzi na pytania, łatwość 

umówienia się na spotkanie itp.). 

      

Proszę ocenić otwartość władz i 

nauczycieli danej szkoły na 

przekazywane sugestie i uwagi. 

      

Proszę ocenić efekty programu 

kształcenia zawodowego danej 

szkoły (kwalifikacje uczniów). 

      

Proszę cenić złożoność procedur 

formalnych niezbędnych do 

zawiązania współpracy z daną 

szkołą 

      

 

Wskaźnik globalny oceny bieżącej jakości współpracy:  

   
∑ ∑    

 
   

 
   

 
 

   - j-ta ocena wyrażona wobec k-tekgo obszaru 
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2. Zmiany w jakość współpracy 

Wyszczególnienie [n – badane 

obszary/k – warianty oceny] 

Znacznie 

gorsza [1] 

Gorsza 

[2] 

Taka 

sama 

[3] 

Lepsza 

[4] 

Zdecydowa

nie lepsze 

[5] 

Nie 

dotyczy [-

] 

Proszę ocenić jakość i atmosferę 

współpracy z SZS w porównaniu z 

okresem poprzednim.  

      

Proszę ocenić jakość komunikacji ze 

szkołą (korespondencja tradycyjna i 

elektroniczna, szybkość odpowiedzi na 

pytania, łatwość umówienia się na 

spotkanie itp.) w porównaniu z okresem 

poprzednim 

      

Proszę ocenić otwartość władz i 

nauczycieli danej szkoły na 

przekazywane sugestie i uwagi w 

porównaniu z okresem poprzednim 

      

Proszę ocenić efekty programu 

kształcenia zawodowego danej szkoły 

(kwalifikacje uczniów) w porównaniu z 

okresem poprzednim. 

      

Proszę cenić złożoność procedur 

formalnych niezbędnych do zawiązania 

współpracy z daną szkołą w 

porównaniu z okresem poprzednim 

      

 

Wskaźnik globalny zmian jakości współpracy:  

   
∑ ∑    

 
   

 
   

 
 

   - j-ta ocena wyrażona wobec k-tekgo obszaru 
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4. Załączniki 

 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ – pozytywny (zał. 1) 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ – negatywny (zał. 2) 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ – po uzupełnieniu / pozytywny (zał. 3) 

Raport z inspekcji zadań instytucji po akredytacji (zał. 4) 

Formularz zgłoszenia przystąpienia do systemu LRKZ (zał. 5) 

Formularz zgłoszenia dodatkowych pytań i problemów – do wyjaśnienia komisji (zał. 6) 

Formularz poprawy wniosku o przystąpienie do systemu LRKZ (zał. 7) 

Zgłoszenie modyfikacji szablonu dokumentu (zał. 8) 

Raport ze stanu obecnego placówki (zał. 9) 

Raport z wdrożenia systemu LRKZ (zał. 10) 

Raport z oceny wdrożenia systemu LRKZ (zał. 11) 

Regulamin akredytacji systemu LRKZ (zał. 12) 

Wzór certyfikatu – zgodny z systemem LRKZ (zał. 13) 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ 

Ocena pozytywna 

 

Na podstawie wniosku złożonego w dniu: RRRR-MM-DD przez: Imię i Nazwisko Dyrektora 

Placówki Komisja Akredytacyjna potwierdza udział placówki: Nazwa Placówki mieszczącą się pod 

adresem ulica, nr. lokalu, miejscowość, kod pocztowy w systemie LRKZ. 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 

 ……….……………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ 

Ocena negatywna 
 

Na podstawie wniosku złożonego w dniu: RRRR-MM-DD przez: Imię i Nazwisko Dyrektora 

Placówki będącego Dyrektorem placówki: Nazwa Placówki mieszczącej się pod adresem ulica, nr. 

lokalu, miejscowość, kod pocztowy Komisja Akredytacyjna decyduje cofnąć wniosek o przystąpienie 

do systemu LRKZ i przekierowuje go do korekty.  

Korekty należy dokonać w sekcji: 

Dane ogólne / kontaktowe  Tak ☐  Nie ☐ 

Informacje o placówce: Tak ☐  Nie ☐ 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 ……………………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport przystąpienia do systemu LRKZ 

Po uzupełnieniu 

 

Na podstawie złożonej w dniu RRRR-MM-DD korekty wniosku z dnia RRRR-MM-DD 

przez: Imię i Nazwisko Dyrektora Placówki Komisja Akredytacyjna potwierdza przyjęcie do systemu 

LRKZ placówkę: Nazwa Placówki mieszczącą się pod adresem ulica, nr. lokalu, miejscowość, kod 

pocztowy. 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 

 

 ……………………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport z inspekcji zadań instytucji 

 

Na podstawie dokonanej inspekcji przez Komisję Akredytacyjną  w dniu RRRR-MM-DD 

na placówce  kształcenia Nazwa Placówki mieszczącą się pod adresem ulica, nr. lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy Komisja Akredytacyjna potwierdza stan zadań realizowanych przez 

placówkę na następującym poziomie: 

 

 

 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 ……….……………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Formularz zgłoszenia przystąpienia do systemu LRKZ 

 

Dane ogólne / kontaktowe 

Nazwa Placówki:  Pełna nazwa placówki 

Adres placówki:   ulica, nr. Lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

Telefon:  telefon 

E-mail:   e-mail 

 

Imię i nazwisko dyrektora placówki: Imię i Nazwisko Dyrektora Placówki 

Telefon:    telefon 

E-mail:     e-mail 

 

Imię i nazwisko opiekuna akredytacji: Imię i Nazwisko opiekuna 

Telefon:    telefon 

E-mail:     e-mail 

 

Informacje o placówce: 

Opis placówki: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Zawody do których placówka przygotowuje absolwentów: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Ilość nauczycieli zawodu:  Wprowadź liczbę 

Ogólne liczba nauczycieli: Wprowadź liczbę 

Ogólna ilość firm, w których uczniowie realizują praktyki:  Wprowadź liczbę  
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Inne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………………. 

Wnioskodawca Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. Data: RRRR-MM-DD 

 

Formularz zgłoszenia dodatkowych pytań i 

problemów 

Dane ogólne / kontaktowe 

Nazwa Placówki:  Pełna nazwa placówki 

Adres placówki:   ulica, nr. lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

Telefon:  telefon 

E-mail:   e-mail 

 

Pytania do programu:  

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………. 

  

 

………………………………………………………… 

Dyrektor Placówki Kształcenia 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej
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Miejscowość: ………………………………. 

 

Data: RRRR-MM-DD 

 

Formularz poprawy wniosku o przystąpieniu do 

systemu LRKZ 

 

Dane kontaktowe 

Nazwa Placówki:  Pełna nazwa placówki 

Adres placówki:   ulica, nr. Lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

Telefon:  telefon 

E-mail:   e-mail 

 

Imię i nazwisko dyrektora placówki: Imię i Nazwisko Dyrektora Placówki 

Telefon:    telefon 

E-mail:     e-mail 

 

Propozycja dotyczy (wskaż odpowiednie pola): 

Dane ogólne / kontaktowe 

Nazwa Placówki: Tak ☐ Nie ☐ 

Adres placówki:  Tak ☐ Nie ☐ 

Telefon: Tak ☐ Nie ☐ 

E-mail: Tak ☐ Nie ☐ 

 

Imię i nazwisko dyrektora placówki: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  

Telefon: Tak ☐ Nie ☐ 

E-mail: Tak ☐ Nie ☐ 
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Imię i nazwisko opiekuna akredytacji: Tak ☐ Nie ☐ 

Telefon: Tak ☐ Nie ☐ 

E-mail: Tak ☐ Nie ☐ 

 

Informacje o placówce: 

 Opis placówki: Tak ☐ Nie ☐ 

 Zawody do których placówka przygotowuje absolwentów: Tak ☐ Nie ☐ 

 Ilość nauczycieli zawodu: Tak ☐ Nie ☐ 

 Ogólne liczba nauczycieli: Tak ☐ Nie ☐ 

 Ogólna ilość firm, w których uczniowie realizują praktyki: Tak ☐ Nie ☐ 

Inne 

Uwagi: Tak ☐ Nie ☐ 

Powód modyfikacji: 

Opisz powód potrzeby modyfikacji „Formularza zgłoszenia przystąpienia do programu”. Podaj 

uzasadnienie oraz proponowane rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 

 

 

 

 ……………………………………………………. 

 Dyrektor Placówki Edukacyjnej 

 



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Strona 33 z 42 

 

 

Miejscowość: ………………………………. 

 

Data: RRRR-MM-DD 

 

Zgłoszenie modyfikacji szablonu dokumentu 

 

Dane kontaktowe 

Nazwa Placówki:  Pełna nazwa placówki 

Adres placówki:   ulica, nr. Lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

Telefon:  telefon 

E-mail:   e-mail 

 

Imię i nazwisko dyrektora placówki: Imię i Nazwisko Dyrektora Placówki 

Telefon:    telefon 

E-mail:     e-mail 

 

Propozycja dotyczy (wskaż odpowiednie dokument): 

1. Formularz zgłoszenia przystąpienia do programu Tak ☐ Nie ☐ 

2. Formularz zgłoszenia dodatkowych pytań i problemów Tak ☐ Nie ☐ 

3. Formularz poprawy wniosku o przystąpieniu do programu Tak ☐ Nie ☐ 

4. Zgłoszenie modyfikacji szablonu dokumentu Tak ☐ Nie ☐ 
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Powód modyfikacji: 

Opisz powód potrzeby modyfikacji szablonu jednego z dokumentów.  

Podaj uzasadnienie oraz proponowane rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………. 

 Dyrektor Placówki Edukacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu
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Miejscowość: ………………………………. 

 

Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport ze stanu obecnego placówki 

 

Na podstawie dokonanej inspekcji przez Komisję Akredytacyjną  w dniu RRRR-MM-DD 

na placówce  kształcenia Nazwa Placówki mieszczącą się pod adresem ulica, nr. lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy Komisja Akredytacyjna stwierdza następujący stan placówki: 

 

 

 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 ……….……………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

3. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

4. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. 

 

Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport z wdrożenia systemu LRKZ 

 

Na podstawie dokonanej inspekcji przez Komisję Akredytacyjną  w dniu RRRR-MM-DD 

na placówce  kształcenia Nazwa Placówki mieszczącą się pod adresem ulica, nr. lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy Komisja Akredytacyjna stwierdza następujący stan wdrożenia systemu 

LRKZ w placówce: 

 

 

 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 ……….……………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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Miejscowość: ………………………………. 

 

Data: RRRR-MM-DD 

 

Raport z oceny wdrożenia systemu LRKZ 

 

Na podstawie dokonanej inspekcji przez Komisję Akredytacyjną  w dniu RRRR-MM-DD 

na placówce  kształcenia Nazwa Placówki mieszczącą się pod adresem ulica, nr. lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy Komisja Akredytacyjna wystawia następującą ocenę wdrożenia 

systemu LRKZ w placówce: 

 

 

 

 

 

Komisja Akredytacyjna w składzie: 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

Imię i Nazwisko – członka komisji 

 

 ……….……………………………………………………. 

 Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

 

Kopie otrzymują: 

1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

2. Dyrektor placówki przystępującej do programu 
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REGULAMIN 

 

Akredytacji placówek kształcenia zawodowego województwa 

lubelskiego  w obszarze systemu LRKZ 

§ 1 

Definicje w regulaminie:   

1. System LRKZ - należy przez to rozumieć model efektywnej współpracy szkół zawodowych z 

pracodawcami" realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i 

Rozwój Lubelszczyzny" 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie poprzez powołaną Jednostkę i Komisję 

Akredytacyjną:   

1. zatwierdza Regulamin Akredytacji szkół w obszarze systemu LRKZ,  

2. udziela szkole Akredytacji i przyznaje jej Certyfikat Szkoły uczestniczącej w systemie 

LRKZ, przy czym decyzja Jednostki  i Komisji Akredytacyjnej o przyznaniu lub 

nieprzyznaniu szkole Certyfikatu jest  ostateczna,  

3. cofa certyfikat na wniosek Jednostki  i Komisji Akredytacyjnej.   

2. Jednostka i Komisja Akredytacyjna - należy przez to rozumieć zespół składający się z 

przewodniczącego oraz 2 członków komisji  w procesie akredytacji i dokonującej oceny jakości działań w 

ramach poszczególnych standardów  systemu LRKZ.  

Zadaniem przewodniczącego komisji jest:   

a) kierowanie pracami Komisji,   

b) ustalenie terminu audytu w porozumieniu z członkami Komisji Akredytacyjnej i szkołą,   

c) przygotowanie dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikiem audytu.   

 

Zadaniem 2 członków Komisji Akredytacyjnej  jest:   

a) przyjmowanie wniosków o Akredytację,   

b) analizowanie zespołowo i ocenianie wniosku wraz z dołączoną dokumentacją,   

c)  informują szkołę o dopuszczeniu do Etapu I Akredytacji bądź odrzuceniu wniosku.   
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d) wydają stosowny certyfikat i dokument potwierdzający dopuszczenie szkoły do wdrożenia 

systemu LRKZ 

e) gromadzą i przechowuje dokumentację, związaną z drogą Akredytacyjną szkół 

4. Akredytacji szkół w systemie LRKZ - należy przez to rozumieć procedurę 

potwierdzającą osiągnięcie przez szkołę jakości progowej w tym obszarze oraz istnienie  

skutecznych mechanizmów wewnętrznego wspierania jakości.  

5. Jakości progowej - należy przez to rozumieć minimalny zestaw wymagań jakościowych,  

jakie placówka musi spełnić, aby uzyskać akredytację. Wymagania te wynikają   

z obowiązujących norm przyjętych przez instytucje akredytujące - standardów oceny jakości.  

Ocenie podlega przy tym spójność i skuteczność wdrażanego w szkole systemu LRKZ.   

6. Audycie - należy przez to rozumieć wizytę w szkole Komisji Akredytacyjnej, która zapoznaje się  z 

funkcjonowaniem szkoły, dokonuje przeglądu odpowiedniej dokumentacji, uczestniczy   

w autoprezentacji szkoły i ocenia jej działania w obszarze akredytacji. W audycie mogą 

uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele szkół i placówek  

przygotowujących się do audytu, w liczbie nie większej niż dwóch. Obserwatorzy uczestniczą 

w audycie w sposób bierny i nie są członkami Komisji Akredytacyjnej - nie uczestniczą w obradach 

Komisji, ani w ocenie placówki.   

7. Certyfikacie Szkoły dopuszczonej do systemu LRKZ - należy przez to rozumieć dokument  

przyznany szkole przez Jednostkę i Komisję Akredytacyjną  potwierdzający uzyskanie akredytacji na 

Etapie I tzn. dopuszczającym placówkę kształcenia do wdrożenia systemu LRKZ (wzór certyfikatu – 

załącznik 13).  

 

§2 

Cele akredytacji: 

1. Celem ogólnym akredytacji jest podnoszenie jakości pracy szkół w kontekście wymagań rynku pracy  

oraz  tworzenie w szkołach skutecznych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami .  

2. Cele szczegółowe akredytacji wynikają z koncepcji systemu LRKZ i są opisane przez odpowiednie 

wskaźniki . 

 

§3 

Ogólne zasady akredytacji: 

1. O akredytację mogą ubiegać się wszystkie szkoły zawodowe województwa lubelskiego.  
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2. Poddanie się akredytacji jest dobrowolne i następuje na wniosek dyrektora szkoły, skierowany do 

Jednostki i Komisji Akredytacji przy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (wzór wniosku - załącznik 

nr. 5).   

3. Każdy wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 2 tygodni od daty złożenia.   

5. Procedura akredytacji ulega wstrzymaniu, gdy:  

a) złożony wniosek z dokumentacją nie spełniają warunków formalnych,   

b) szkoła odstępuje od akredytacji przez złożenie przez dyrektora szkoły odpowiedniego  

oświadczenia na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

6. Wstrzymanie działań akredytacyjnych nie wyklucza ponownego ubiegania się szkoły                         

o wszczęcie procedury akredytacyjnej.  

7. Pomyślnie zakończone postępowanie akredytacyjne kończy się nadaniem szkole Certyfikatu  

Systemu LRKZ.   

8. Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z włączeniem szkoły do programu LRKZ.   

9. Certyfikat wręcza szkole w uroczysty sposób przewodniczący Jednostki i Komisji Akredytacyjnej przy 

Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie  

(wzór certyfikatu – załącznik 13).   

10. Certyfikat nadaje się szkole na okres 1 roku do momentu inspekcji Etapu II Akredytacji.   

11. W szkole włączonej do systemu LRKZ prowadzony jest monitoring wewnętrzny we własnym  

zakresie oraz monitoring zewnętrzny, przeprowadzany przez Jednostkę i Komisję Akredytacyjną.   

12. Szkoła należąca do systemu LRKZ po upływie 1 roku od nadania Certyfikatu i deklaracji udziału w 

systemie LRKZ może ubiegać się o inspekcję Etapu II Akredytacji. 

13. Szkoła, decyzją Jednostki i  Komisji Akredytacyjnej,  może utracić Certyfikat, gdy  

monitoring zewnętrzny wskaże, że jej działalność jest niezgodna z koncepcją systemu LRKZ. 

15. Uwagi, wnioski i skargi związane z przebiegiem akredytacji rozpatruje  Komisji Akredytacyjna wraz z 

Zarządem Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.  

§4 

Przebieg procesu akredytacji : 

1. Po złożeniu kompletnego wniosku przez placówkę kształcenia Jednostka i Komisja Akredytacyjna 

dokonuje jego analizy i oceny.   

2. Komisja Akredytacyjna  przekazuje szkole informację o dopuszczeniu szkoły do  

Wdrożenia systemu LRKZ  lub odrzuceniu wniosku wraz z pisemną opinią (wzór informacji - załącznik nr 

1,2,3).  
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3. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ustala w porozumieniu ze szkołą i pozostałymi  

audytorami termin i przebieg audytu.  

4. Komisja Akredytacyjna  składa wizytę w szkole tylko i wyłącznie w przypadku kiedy uzna za konieczne. 

Wizyta trwającą nie dłużej niż 3 godzin w składzie 2 członków i przewodniczącego komisji.   

5. Komisja Akredytacyjna dokonuje pozytywnej bądź negatywnej oceny działań szkoły i ich  

zgodności (niezgodności) z systemem LRKZ .  Ocena jest pozytywna, gdy szkoła otrzyma wymagane 

wskaźniki opisane na stronie 18 procedury (wzór raportu  - załącznik nr 11).  

6. Komisja Akredytacyjna ,  po zakończeniu audytu, drogą pocztową lub telefoniczną  ogłasza 

przedstawicielom  szkoły jego wynik.    

7. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej przesyła do szkoły pisemną informację o jego wyniku   

w ciągu 14. dni od dnia audytu.    

8. Komisja Akredytacyjna sporządza protokół ze wszystkich działań prowadzonych w szkole (wzór raportu 

– załącznik nr 9,10).  

9. W przypadku pozytywnej oceny wdrożenia systemu LRKZ przez placówkę kształcenia  Przewodniczący 

Komisji Akredytacyjnej  sporządza raport o  akredytacji  szkoły w obszarze systemu LRKZ . 

10. W przypadku negatywnej oceny szkoły, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej przekazuje  

informację wraz z uzasadnieniem na piśmie do dyrektora szkoły.  

12. W czasie pierwszego roku od otrzymania Akredytacji LRKZ , szkoła realizuje zalecenia po audytowe   i 

przedstawia po roku sprawozdanie z ich wykonania Komisji Akredytacyjnej jako element konieczny 

podczas przedłużenia  Akredytacji LRKZ na następny rok szkolny. 

 

 

……………………………………………………………. 

Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 
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Wzór certyfikatu systemu LRKZ 

 

 


