
Pytania na egzamin końcowy 

PS ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 
 

1. Proszę wskazać podstawowe źródła prawa oświatowego w Polsce. 

2. Jakie zna Pani/Pan formy nadzoru pedagogicznego i jaki akt prawny reguluje powyższe kwestie? 

3. Kto w polskim systemie oświaty może zakładać i prowadzić szkoły i placówki? 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.), na jaki maksymalny okres organ prowadzący, będący jednostką samorządu 

terytorialnego może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki? 

5. Jakie sprawy związane z działalnością szkoły rozstrzygane są w drodze decyzji administracyjnej 

dyrektora szkoły? 

6. Kto kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego? 

7. Jaki organ dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły? 

8. Proszę wskazać formy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem, zgodnie z ustawą z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191). 

9. Jaka jest najmniejsza jednostka redakcyjna aktu prawnego? 

10. Jaki akt prawny reguluje status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego? 

11. Jaki jest tryb dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania? 

12. Przez jaki okres nauczyciel może pozostawać w stanie nieczynnym? 

13. Jaką oceną powinien legitymować się nauczyciel przystępujący do konkursu na stanowisko 

dyrektora szkoły publicznej? 

14. Zakres odpowiedzialności porządkowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela? 

15. Jaki organ, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uchwala program wychowawczy szkoły? 

16. Czy na stanowisko wicedyrektora szkoły można powołać osobę niebędącą nauczycielem? 

17. Jakie warunki powinien spełniać nauczyciel, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? 

18. Ile kadencji można zajmować stanowisko dyrektora tej samej szkoły?   

19. Czy nauczyciel kontraktowy może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 

publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego? 

20. Proszę wymienić kompetencje stanowiące rady pedagogicznej. 

21. Jaka jest różnica między indywidualnym nauczaniem a indywidualnym tokiem nauczania? 

22. Proszę wymienić co najmniej trzy rodzaje aktów prawa wewnątrzszkolnego. 

23. Czy jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć zespół szkół składający się z dwóch 

gimnazjów, liceum ogólnokształcącego i technikum? 

24. Jaki akt prawny określa szczegółowo zadania dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki? 

25. Czym różni się tekst jednolity aktu prawnego od tekstu ujednoliconego? 

26. Jaki organ jest uprawniony do dokonywania zmian w statucie szkoły? 

27. Czy można nawiązać stosunek pracy w szkole z osobą legitymującą się odpowiednim poziomem 

wykształcenia, a nieposiadającym przygotowania pedagogicznego? 

28. Na jakich zasadach można zatrudnić w szkole nauczyciela nieposiadającego wymaganych 

kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska? 

29. W jakich sytuacjach następuje przekształcenie umownego stosunku pracy nauczyciela w stosunek 

pracy na podstawie mianowania? 

30. Co należy rozumieć pod pojęciem „ograniczenia zatrudnienia nauczyciela”? 

31. Jaki akt prawny reguluje m.in. warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli? 

32. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego? 

33. Na jakich zasadach przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową? 

34. Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego? 

35. Jaki organ zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły? 


