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Regulamin Konkursu 

„Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 

na najlepsze praktyki  szkół zawodowych  

w zakresie zapewnienia jakości kształcenia 

 

Edycja 2015/2016 

 
§ 1 

ORGANIZATOR 

Fundacja „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a. we 

współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32. 

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” (dalej: Konkurs) organizowany jest w 

ramach projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości -ESQA” 

realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” w ramach programu 

ERASMUS+. 

 

§ 2 

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w szkołach zawodowych  

w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.  

 

§ 3 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

W konkursie  „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” mogą uczestniczyć wszystkie 

szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodach, mające siedzibę na terenie Polski, 

w tym szkoły zasadnicze i technika kształcące młodzież  oraz szkoły policealne. 

 

§ 4 

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ PRAKTYKA ZGŁASZONA DO KONKURSU 

1. Praktyka zgłaszana do Konkursu musi: 

1) być wdrożona lub być w trakcie wdrażania, jeśli jest to działanie ciągłe lub 

cykliczne i można wskazać jego efekty 

2) przyczyniać się do poprawy jakości przynajmniej jednego z wymienionych 

obszarów: zarzadzanie, rozwój kadry pedagogicznej, planowanie rozwoju 
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szkoły, planowanie i ocena programu nauczania, metody nauczania, 

praktyczna nauka zawodu/praktyki, doradztwo i poradnictwo edukacyjno –

zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, współpraca z 

otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami. 

2. Zgłoszenie praktyki do Konkursu jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na  

upowszechnianie praktyki przez Organizatora w publikacjach i  Katalogu Dobrych 

Praktyk  projektu ESQA.  

 
 

§ 5 
ZASADY ZGŁASZANIA PRAKTYK DO KONKURSU 

1. Sposób oraz termin zgłaszania praktyk do Konkursu zostaną zawarte 

w ogłoszeniu konkursowym. 

2. Każda szkoła może zgłosić w ramach konkursu nie więcej niż jedną praktykę w 

danym obszarze. 

3. Każda szkoła może zgłosić praktyki w więcej niż jednym obszarze. 

4. Praktyka jest zgłaszana do konkursu w formie załączonej  do ogłoszenia 

konkursowego karty zgłoszeniowej.  

5. Zgłoszenia niekompletne (np. w innej formie lub w przypadku nieprawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszeniowej) zostaną odrzucone na etapie weryfikacji 

formalnej. 

6. Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, o 

którym mowa w ust. 1, nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów 

Nagrody.  

7. Szkoła zgłaszając praktykę do Konkursu akceptuje niniejszy regulamin. 

 

 
§ 6 

KOMISJA KONKURSOWA „SZKOŁA  ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” 

1. Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” powołuje Komisję Konkursową 

„Szkoła zawodowa najwyższej jakości” . 

2.  W skład Komisji Konkursowej  wejdą eksperci reprezentujący organizatorów i 

instytucje zaangażowane w zapewnianie jakości w kształceniu zawodowym. 

3. Każda praktyka będzie oceniona przez losowo wybranych 2 ekspertów. Do 

uznania przykładu za dobrą praktykę wymagane będzie uzyskanie min 60% 
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punktów możliwych do otrzymania w danym obszarze. Liczy się średnia ilość 

punktów z ocen obu oceniających. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę przede 

wszystkim: 

1) zgodność  formy opisu przesłanej praktyki z wymaganą strukturą – 5 pkt, 

2) właściwa kwalifikacja praktyki do odpowiedniego obszaru zapewniania jakości 

5 pkt, 

3) oryginalność  - 10 pkt, 

4) innowacyjność działań podejmowanych w ramach praktyki - 20 pkt, 

5) efektywność działań podejmowanych przez szkoły- 20 pkt, 

6) możliwość  realizacji zgłaszanych praktyk przez inne szkoły -20 pkt, 

7) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zgłoszonej praktyki1 -20 pkt . 

W obszarze  „Współpraca z otoczeniem szkoły” możliwych do osiągnięcia będzie 

max. 80 pkt, a w pozostałych obszarach 100 pkt. 

5.  10-15  najwyżej ocenionych przykładów dobrej praktyki zostanie  poddane bod 

dyskusję i głosowanie całej Komisji i  z tej grupy wyłonieni zostaną zwycięzcy 

konkursu. 

6. Ocena projektu dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna i  nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 7 
PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Terminy rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia listy laureatów zostaną zawarte 

w ogłoszeniu o konkursie, umieszczonym na stronie internetowej www.esqa.pl.  

2. O przyznaniu Nagrody laureaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

3. Warunkiem otrzymania statuetki jest obecność przedstawiciela nagrodzonej 

szkoły na uroczystości wręczenia nagród potwierdzona minimum 7 dni przed 

uroczystością. 

4. W przypadku nominowania praktyki do nagrody zgłaszający jest zobowiązany do 

wyznaczenia przedstawiciela, który zaprezentuje  praktykę podczas uroczystości 

wręczenia nagród. Termin uroczystości będzie  podany z co najmniej  

miesięcznym wyprzedzeniem. 

                                                 
1
 W przypadku  praktyki w obszarze „współpraca z otoczeniem szkoły”  jest to kryterium formalne a nie 

merytoryczne. 

http://www.esqa.pl/
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5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.esqa.pl   

 

§ 8 

NAGRODY  

1. Przyznane zostaną III nagrody główne oraz wyróżnienia.  Nagrodami głównymi 

będą laptopy. Wszyscy laureaci otrzymają statuetki i tytuły „Szkoły zawodowej 

najwyższej jakości”.  

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród 

regulaminowych. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych. 

 

 

§ 9 

INNE POSTANOWIENIA 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

http://www.esqa.pl/

