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W Rozporządzeniu MEN z 13 sierpnia 1999 r. pojawia się pojęcie mierzenia jakości 
pracy szkół i placówek oswiatowych. 
 Jakość w procesie edukacyjnym to osiąganie stanu zgodnego z załoŜonymi 
celami w kontekście wymagań programowych i oczekiwań społecznych. KaŜda 
placówka ma w sposób świadomy i zorganizowany działać na rzecz jakości, jako 
wartości stale obecnej w sferze kształcenia, opieki i wychowania. Wysoka jakość 
pracy jest celem, do którego naleŜy dąŜyć, a mierzenie jakości jest jedynie metodą, 
którą naleŜy stosować na drodze do osiągania tego celu. 
 Wybrana literatura ma słuŜyć pomocą w określaniu procedur, metod i narzędzi 
mierzenia. Ma uświadomić potrzebę pomiarów i wykorzystanie ich do poprawiania 
jakości pracy placówki. 
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