
 
MIERZENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Zestawienie bibliograficzne za lata 2003-2005 
 
 
Wydawnictwa Zwarte 
 

1. Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.] ; tł. Krzysztof 
Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 
223 s. - Szkoła Dziś i Jutro 
Czytelnia 236531 
Wypożyczalnia 236532, 236533 

 
2. Dzierzgowska Irena: Nadzór pedagogiczny: podręcznik dla dyrektorów w 

dziesięciu lekcjach / Irena Dzierzgowska, Maria Kotowska. – Warszawa: 
„Fraszka Edukacyjna Sp. o.o.”, 2004. – S. 11-16: Mierzenie jakości jako 
forma sprawowania nadzoru pedagogicznego ; S. 28-45: Mierzenie 
jakości pracy szkoły w praktyce-wybrany obszar 
Czytelnia 238772 dział 37 

 
3. Kędracka-Feldman Ewa: W trosce o jakość szkoły / Ewa Kędracka-

Feldman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - 43 
s. - Biblioteczka Dobrego Nauczyciela 
Czytelnia 238595 

 
4. Kordziński Jarosław: Mierzenie jakości pracy w oświacie / Jarosław 

Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - 
40 s.- Biblioteczka Dobrego Nauczyciela 
Czytelnia 238369 

 
5. Problemy standaryzacji w edukacji : praca zbiorowa / pod red. 

Małgorzaty Bogaj ; [aut. Iwona Białas et al.] ; Akademia Świętokrzyska 
im. Jana Kochanowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Kielce : 
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego ; Warszawa : Instytut 
Badań Edukacyjnych, 2003. - 202 s. 
Czytelnia 237230 
Wypożyczalnia 236978 

 
6. Stróżyński Klemens: Jakość pracy szkoły : praktycznie / Klemens 

Stróżyński. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 117, [3] 
s. - Praca i Zarządzanie w Szkole 
[Książka zawierająca spory zasób wiedzy z zakresu zarządzania jakością 
oraz sprawdzone praktyczne rozwiązania problemów pojawiających się w 



związku z budowaniem jakości w placówce oświatowej. Pierwsza część 
książki przedstawia koncepcję uczącej się organizacji, druga zawiera 
przykłady dobrej praktyki.] 
Czytelnia 236920 
Wypożyczalnia 236921, 236922 

 
 
Artykuły w Czasopismach 

 
7. Biegańska Arleta: Jestem za zmianą podstaw programowych / Arleta 

Biegańska // // „Dyrektor Szkoły” . - 2005, nr 6, s. 28, 37  
[Mierzenie jakości pracy szkoły i kłopoty z podstawami programowymi - 
na przykładzie przedmiotu fizyka w gimnazjum.] 

 
8. Ciesielska Dorota: Szkoła - miejsce, które straszy? : wybrane uwagi 

uczniów na temat oceny szkoły podstawowej / Dorota Ciesielska, 
Małgorzata Mikołajczak, Dorota Szczepańska // „Wszystko dla Szkoły” . 
- 2004, nr 6, s. 1-2  
[Analiza wyników badań w klasach III i VI.] 

 
9. Czubaj Mariusz: Szkoła w oślej ławie / Mariusz Czubaj // „Polityka” . - 

2004, nr 20, s. 3-10  
[Jak wygląda współczesna szkoła w Polsce. Główne zarzuty pod adresem 
szkoły. Raport Polityki.] 

 
10. Denek Kazimierz: O lepszą jakość procesu kształcenia / Kazimierz Denek 

// „Zeszyty Naukowe WSHE. Nauki Pedagogiczne / Włocławek” . – 
2003, z. 4, s. 15-23  
[Potrzeba badań nad efektywnością kształcenia. Dążenie do lepszej 
szkoły. Wskaźniki efektywności edukacji szkolnej.] 

 
11. Domerecka Beata: Jak zmierzyliśmy się z mierzeniem / Beata Domerecka 

// „Dyrektor Szkoły”. - 2002, nr 5, s. 28-30 
[Z cyklu Jakość w edukacji. Nadzór pedagogiczny - mierzenie jakości 
pracy nauczyciela.] 

 
12. Elsner Danuta: Brakujący element procesu zmiany szkoły / Danuta Elsner 

// „Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 23, dodatek s. [I], III 
[Refleksja, jako nieodzowny element procesu każdej zmiany. Kiedy 
refleksja ma sens. Elementy sprzyjające refleksji. Organizacja i przedmiot 
refleksji w szkole.] 

 



13. Elsner Danuta: Co naprawdę jest ważne / Danuta Elsner // „Gazeta 
Szkolna”. - 2003, nr 50, dodatek  s. [I], III 
[Czy w ocenie jakości pracy szkół i placówek najważniejsze jest 
zarządzanie strategiczne, wewnętrzny system zapewniania jakości, 
promocja.] 

 
14. Elsner Danuta: Czym jest ucząca się organizacja? / Danuta Elsner //  

"Nowa Edukacja Zawodowa".- 2005, nr 4, s. 14-17. - Bibliogr. w 
przypisach  
[Uczenie się na błędach. Współzależność uczenia się w wymiarze 
jednostkowym, zespołowym i organizacyjnym. Szkoła jako ucząca się 
organizacja.] 

 
15. Elsner Danuta: Dwukierunkowa komunikacja społeczna / Danuta Elsner // 

„Gazeta Szkolna”. - 2003, nr 25, s. 5 
[Dwukierunkowa komunikacja w uczącej się organizacji.] 

 
16. Elsner Danuta: Lista kontrolna dla liderów zmiany. Cz. 1 / Danuta Elsner, 

Felix Claus, Phil Whitehead // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 2, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. [0]-2 
[Jak wprowadzić w szkole zmiany.] 

 
17. Elsner Danuta: Praktycy o "uczącej się organizacji" / Danuta Elsner // 

„Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 6, dodatek Kierowanie Szkołą s. [0] -1  
[Jak rozumieć pojęcie uczącej się organizacji. Czy stale zmieniającą się 
szkołę można uznać za uczącą się organizację.]  

 
18. Elsner Danuta: Szkoła jako ucząca się organizacja : szanse i zagrożenia / 

Danuta Elsner, Edward Żłobecki // „Nowe w Szkole” . - 2004, nr 6, 
dodatek Kierowanie Szkołą s. 0-2  
[Szanse i zagrożenia pojawiające się w procesie przekształcania szkoły w 
uczącą się organizację.] 

 
19. Górka Iwona:  Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i 

techniki oceniania / Iwona Górka // „Wychowawca” . - 2005, nr 2, s. 21-
23  
[Wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.] 
 

20. Grunberg Róża: "Mierzenie jakości pracy przedszkola" / Róża Grunberg 
// „Dyrektor Szkoły” . - 2002, nr 9, s. 31-33 
 



21. Jadczak-Nowacka Małgorzata: Standardy, które nie służą jakości / 
Małgorzata Jadczak-Nowacka, Anna Koper // „Gazeta Szkolna” . - 2005, 
nr 6, dodatek s. [I], III 
[Krytyczne uwagi dotyczące standardów oceny jakości pracy szkoły.] 

 
22. Jadczak-Nowacka Małgorzata: Standardy, które nie służą jakości. [Cz. 2] 

/ Małgorzata Jadczak-Nowacka, Anna Koper // „Gazeta Szkolna”. - 2005, 
nr 7, dodatek s. [I], VII 
[Obowiązki szkoły wobec rodziców założone w standardach. Zewnętrzny 
i wewnętrzny pomiar jakości szkoły.] 

 
23. Kalinowska Maria: O interpretacji [i] ewaluacji / Maria Kalinowska // 

„Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 3, s. 28-29  
 

24. Kazimierowicz Marek: Doskonalenie zawodowe pod szczególnym 
nadzorem / Marek Kazimierowicz // „Nowa Szkoła” . - 2005, nr 7, s. 8-12 
[Mierzenie jakości pracy szkoły. Przykłady z zakresu analizy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.]   

 
25. Keplinger Alicja: Uwagi na temat pojęć: ewolucja, ocena, monitoring, 

controlling / Alicja Keplinger // „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace 
Psychologiczne” . - [Nr] 57 (2003), s. [277]-291  
[Z cyklu Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu / red. 
Stanisław A. Witkowski ; t.6)  

 
26. Kędracka Ewa: Certyfikaty w świecie bez jakości / Ewa Kędracka // 

„Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 40, s. [1], 4, 9  
[Czy znaki jakości w oświacie są potrzebne.] 
 

27. Kędrycka Ewa: Krótki przewodnik po znakach jakości w polskiej 
edukacji // „Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 42, dodatek, s. [I], III 
[Nazwy znaków jakości w polskiej edukacji.] 

 
28. Kordziński Jarosław: Mierzenie jakości pracy szkoły / Jarosław 

Kordziński // „Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 48, dodatek, s. [I], V 
[Mierzenie jakości pracy szkoły w świetle rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej i sportu z 23 kwietnia 2004 roku.] 

 
29. Koszyk Irena: Zadania szkoły w kontekście egzaminu gimnazjalnego / 

Irena Koszyk // „Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 7/8, s. 20-24  
[Metodologia konstruowania programu naprawczego uwzględniającego 
wszystkie przedmioty funkcjonujące w szkole - szczególna rola dyrektora 



(jego wizja, koncepcja pracy, umiejętności przełożenia celów na zadania 
nadzoru pedagogicznego).] 

 
30. Kozak Wioletta: Jak budować wewnętrzny system zapewniania jakości w 

szkole? / Wioletta Kozak // „Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 7/8, s. 40-44  
[Definicja jakości. Organizacja systemu, planowanie i procedura 
wewnętrznego badania jakości pracy szkoły.]  

 
31. Kozak Wioletta: Refleksje nad etyką w prowadzeniu badań w szkole / 

Wioletta Kozak // „Dyrektor Szkoły” . - 2005, nr 7/8, s. 63-66  
[Cele ewaluacji szkoły. W jakim celu przeprowadzane są badania w 
szkole.] 

 
32. Kozłowska Anna: Szkoła przyjazna uczniom / Anna Kozłowska // 

„Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 1, s. 30-35  
[Koncepcja zmierzenia klimatu w szkole: rozpoznanie oczekiwań 
najważniejszych klimatów szkoły (uczniów, nauczycieli, rodziców) w 
zakresie klimatu. Skonstruowanie arkusza standaryzacji (standard: Szkoła 
zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego), 
przeprowadzenie badań przy pomocy ankiety, analiza ankiet, wnioski.] 

 
33. Kruszwicki Włodzimierz: Ewaluacja a jakość pracy w oświacie / 

Włodzimierz Kruszwicki // „Dyrektor Szkoły” . - 2003, nr 4, s. 19-20  
 

34. Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół / tł. Jan Kropiwnicki // „Nowe w 
Szkole” . - 2003, [nr] 12, dodatek Kierowanie Szkołą s. [0]-1 
[Profesjonalizm i rozwój osobisty.] 

 
35. Kropiwnicki Jan: Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół. [Cz. 1] / [tł.] 

Jan Kropiwnicki // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 12, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. [0]-1 
[Profesjonalizm i rozwój osobisty.] 

 
36. Kropiwnicki Jan: Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół. [Cz. 2] / [tł.] 

Jan Kropiwnicki // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 11, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. [0]-1 
[Partnerstwo szkolne i stosunki zewnętrzne. Zarządzanie szkołą.] 

 
37. Kropiwnicki Jan: Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół / Jan 

Kropiwnicki // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 10, dodatek Kierowanie 
Szkołą s.[0]-2 

 



38. Krzemianowski Zenon: Jakość - inaczej / Zenon Krzemianowski // „Nowe 
w Szkole” . - 2003, [nr] 7/8, dodatek Kierowanie Szkołą s. 3-5 
[Czy formy doskonalenia nauczyciela i pracy szkoły narzucone przez 
reformę są celowe?] 
 

39. Kulhawczuk Iwona: Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych / Iwona 
Kulhawczuk // „Nowa Szkoła” . - 2003, nr 1, s. 14-15 

 
40. Lewandowski Janusz: Jakość - droga do ideału / Janusz Lewandowski // 

„Przegląd Oświatowy” . - 2002, nr 8, s. 15-16  
[Pojęcia: jakość pracy szkoły, mierzenie jakości, plan rozwoju szkoły, 
standardy pracy szkoły.] 

 
41. Łączyk Małgorzata: Dlaczego rozbudzać otwartość na zmianę? / 

Małgorzata Łączyk // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 10, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. 5-6 
[Organizacja ucząca się remedium na fundamentalizm i konserwatyzm 
szkoły.] 

 
42. Łączyk Małgorzata: Kreatywne zarządzanie i kierowanie szkołą / 

Małgorzata Łączyk // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 7/8, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. [o]-3 
[Co powinien zawierać plan rozwoju szkoły. Efektywność szkoły.] 

 
43. Maciejewska Jadwiga: Nowa jakość szkoły / Jadwiga Maciejewska, 

Marek Durda // „Nowe w Szkole” . - 2004, [nr] 3, dodatek Kierowanie 
Szkołą s. 6-7 
[Projakościowe działania zalecane dyrektorom szkół. Działania 
nauczyciela sprzyjające podnoszeniu jakości kształcenia.] 

 
44. Maciejewska, Jadwiga: Organizacja prac badawczych / Jadwiga 

Maciejewska, Marek Durda // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 10, dodatek 
Kierowanie Szkołą s. 3-4 
[Procedura organizacji prac badawczych w szkole.] 

 
45. Maciejewska Jadwiga: Samokształcenie rad pedagogicznych / Jadwiga 

Maciejewska, Marek Durda // „Nowe w Szkole” . - 2004, [nr] 4, dodatek 
Co Głowa - to Pomysł s. I-II  
[Przykłady badań jakości procesu kształcenia. Przykłady wskaźników 
jakości nauczania i uczenia się.] 

 



46. Maciejewska Jadwiga: Wyniki badań w planowaniu rozwoju szkoły / 
Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // „Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 11, 
dodatek Kierowanie Szkołą s. 2-3 
[Procedura tworzenia planu szkoły.] 

 
47. Nowaczyk Beata: Jakość w szkole / Beata Nowaczyk // „Wszystko dla 

Szkoły” . - 2005, nr 12, s. 1-2  
[Mierzenie jakości pracy szkoły.] 

 
48. Nowak Małgorzata: Czemu służy raport / Małgorzata Nowak // „Gazeta 

Szkolna” . - 2002, nr 50, s. 4  
[Mierzenie jakości pracy w szkole.] 

 
49. Nowosad Inetta: "Architektura" szkoły jako uczącej się organizacji / 

Inetta Nowosad // „Nowa Szkoła” . - 2003, nr 3, s. 4-7  
[Koncepcja szkoły uczącej się wg schematu P. Senge.] 

 
50. Pfeiffer Agnieszka: Wykorzystanie wyników oceniania zewnętrznego // 

„Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 36 . - s. [I],V 
[Sposoby wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów 
zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy.] 
 

51. Pielachowski Józef : Szkoła dobra, czyli dobrze zorganizowana: pięć 
obszarów dobrej szkoły / Józef Pielachowski // „Edukacja Medialna” . - 
2003, nr 3, s. 5-14  
[Także propozycje dotyczące standardów, wskaźników, norm dobrego 
funkcjonowania szkoły.] 
 

52. Popek Paweł: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej : Szczecin, 4-
5 kwietnia 2002 roku / Paweł Popek // „Rocznik Pedagogiczny” . - T. 26 
(2003), s. [109]-113  
[Nowa jakościowo rzeczywistość edukacyjna.] 

 
53. Popowicz Tadeusz: Mierzenie jakości pracy szkoły - wewnętrzna sprawa 

szkoły, czy domena zewnętrznego nadzoru pedagogicznego? / Tadeusz 
Popowicz // „Nowa Edukacja Zawodowa” . - 2002, nr 2, s. 25-30  
[Z cyklu Aby podjąć wyzwania.] 
 

54. Popowicz Tadeusz: O kryteriach oceny jakości / Tadeusz Popowicz // 
„Nowe w Szkole” . - 2004, [nr] 3, dodatek  Kierowanie Szkołą s. 3-5  

 
55. Potulicka Eugenia: Ewaluacja w szkole jako organizacji uczącej się / 

Eugenia Potulicka // „Rocznik Pedagogiczny” . - T. 26 (2003), s. [93]-101 



[Co to jest organizacja ucząca się, ewaluacja szkoły a co rozwój 
organizacyjny szkoły.] 

 
56. Procedura badań ewaluacyjnych w mierzeniu jakości pracy szkół // 

„Konspekt” . - 2002, nr 3, s. 29-33  
 

57. Rechnio Beata: Jakość pracy szkoły / Beata Rechnio // „Wszystko dla 
Szkoły” . - 2005, nr 9, s. 8-11  

 
58. Rechnio Beata: Scenariusz szkoleniowego posiedzenia rady 

pedagogicznej - mierzenie jakości pracy szkoły / Beata Rechnio // 
„Wszystko dla Szkoły” . - 2005, nr 9, s. 11-12  

 
59. Rogowska-Misztal Urszula: Budowanie systemu mierzenia jakości szkoły 

/ Urszula Rogowska-Misztal, Józef Strug // „Konspekt” . - 2001, nr 1, s. 
35-38 
[Wewnętrzny system mierzenia jakości pracy szkoły podstawowej.] 

 
60. Solarz Małgorzata: Mierzenie jakości pracy szkoły : szkolenie w ramach 

WDN / Małgorzata Solarz // „Wszystko dla Szkoły” . - 2005, nr 9, s. 17 
 

61. Stadnik Jolanta: Mierzenie jakości pracy szkoły : (zestawienie 
bibliograficzne za lata 2000-2002) / Jolanta Stadnik // „Nowe w Szkole” . 
- 2003, [nr] 9, dodatek Szkoła w Społeczności s. 27 

 
62. Standardy jakości // Nowe w Szkole . - 2003, [nr] 3, dodatek Kierowanie 

Szkołą s. 5-8 
[Aktualizacja standardów jakości pracy szkół i przedszkoli.] 

 
63. Stefańska Kazimiera: Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i 

monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // „Nowa 
Szkoła” . - 2004, nr 2, s.14-17  
[W tekście przykładowe arkusze hospitacji diagnozującej.] 

 
64. Strużyna Krystyna: Miary i znaki / Krystyna Strużyna // „Głos 

Nauczycielski” . - 2003, nr 1, s. 1, 6  
[Jakość w oświacie. Reforma oświaty 1999/2000.] 

 
65. Szymańska Maria: Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora 

gimnazjum : (z badań własnych) / Maria Szymańska // „Nowa Szkoła” . - 
2003, nr 3, s. 8-11  
[W treści: elementy planowania rozwoju szkoły w opiniach dyrektorów, 
charakterystyka programów rozwoju szkoły w ocenie sędziów 



kompetentnych, wreszcie hierarchia ocen aspektów jakości rozwoju 
szkoły.]   

 
66. Szymczak Mariola: Badanie jakości pracy szkoły : (procedura 

wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły) / Mariola Szymczak // 
„Wszystko dla Szkoły” . - 2005, nr 9, s. 1-6  

 
67. Talik Maria: Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy 

szkoły / Maria Talik // „Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 4, s. 44-46  
[Hospitacje metodyczne a hospitacja diagnozująca. Arkusz hospitacyjny, 
rozmowa pohospitacyjna.] 

 
68. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-

pedagogicznym // „Dyrektor Szkoły” . - 2002, nr 5, s. 26-28 
[Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.] 

 
69. Wilk Dariusz: Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego / Dariusz 

Wilk // „Dyrektor Szkoły” . - 2004, nr 9, s. 28-30 
 

70. Witek Krystyna: Co polska szkoła wniesie do UE? / Krystyna Witek // 
„Nowe w Szkole” . - 2003, [nr] 4, dodatek  Kierowanie Szkołą s. 4-5 
[Demokracja w poskich szkołach. Tworzenie prawa wewnętrznego. 
Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. WDN. Inicjatywy 
wojewódzkie, lokalne.] 

 
71. Wlazło Stanisław: Europejskie aspekty jakości pracy szkoły / Stanisław 

Wlazło // „Gazeta Szkolna”. - 2003, nr 48, s. 4-5  
[Europejski dokument opracowany przez Dyrektoriat Generalny ds. 
Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej dotyczący jakości pracy.] 

 
72. Wlazło Stefan: Spis rozbieżności z intencją porozumienia / Stefan Wlazło 

// „Gazeta Szkolna”. - 2005, nr 4, s. 10  
[Według jakich standardów dokonywać oceny efektywności pracy - ocena 
szkoły.] 

 
73. Wojciechowska Celina: Zapracować na jakość : z doświadczeń pracy 

dyrektora przedszkola / Celina Wojciechowska // „Nasz Czas” . - 2004, nr 
6, s. 3  

 
74. Zaproszenie do współpracy / tł. Danuta Elsner // „Nowe w Szkole” . - 

2003, [nr] 4, dodatek  Kierowanie Szkołą s.[0]-1  
[Doskonalenie jakości pracy szkoły w ramach poszerzania i pogłębiania 
wewnątrzszkolnej wiedzy.] 



 
75. Zielicz Włodzimierz: Klasyczny, urzędniczy standard / Włodzimierz 

Zielicz // „Gazeta Szkolna”. - 2004, nr 51, s. 4 
[Co daje mierzenie jakości pracy szkoły?] 

 
76. Zielicz Włodzimierz: Porównywać i innymi czy z ideałem, oto jest 

pytanie / Włodzimierz Zielicz // „Gazeta Szkolna”. - 2005, nr 4, s. 10-11  
[Na jakiej podstawie dokonywać oceny pracy szkoły.] 
 
 
      

 
Oprac. Ewa Lewicka 

      Kielce, marzec 2006 r. 
 

 
 
 
 


