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Kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć?
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Nowy ustrój szkolny

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 

gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 

3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej został 

przekształcony.

Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:

 8-letnią szkołę podstawową,

 4-letnie liceum ogólnokształcące,

 5-letnie technikum,

 3-letnią branżową szkołę I stopnia,

 2-letnią branżową szkołę II stopnia,

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

 szkołę policealną.



Nowa struktura szkolnictwa 
zawodowego
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 Od 1 września 2017 r. w systemie oświaty kształcenie w 

zawodach prowadzić będą następujące szkoły prowadzące 

kształcenie zawodowe:

• 4-letnie technikum dla młodzieży,

• 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży 

(w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),

• szkoła policealna.

 Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum 

dla młodzieży.

 Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II 

stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.



Cel kształcenia zawodowego

Ogólnym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się 

do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 

zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Kształcenie ustawiczne to proces stałego odnawiania, rozwijania i 

doskonalenia kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych jednostki trwający 

przez całe jej życie.
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Piramida uczenia się

czytanie na dany temat czytanie 10%

słuchanie na dany temat słuchanie 20%

patrzenie zw. z tematem czy tak? 30%

obserwacja wyników obserwacja 50%

mówienie na dany temat mówienie 70%

wykorzystywanie DZIAŁANIE, ew. symulacja 90%



Kształcenie dualne
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Kształcenie dla dorosłych umożliwia:
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 Podnoszenie kwalifikacji

 Doskonalenie w zakresie wyuczonego zawodu

 Zdobywanie nowych kwalifikacji



Branżowa szkoła I stopnia
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 ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej - w branżowej szkole 

I stopnia,

 uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

ukończeniu szkoły oraz po zdaniu egzaminu zawodowego z jednej 

kwalifikacji,

 ukończenie branżowej szkoły I stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie 

zasadnicze branżowe oraz umożliwi kształcenie 

w branżowej szkole II stopnia,

 co najmniej 50% zajęć w branżowej szkole I stopnia będzie 

przeznaczonych na kształcenie zawodowe.



Branżowa szkoła II stopnia

 kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją 

kształcenia w branżowej szkole I stopnia,

 kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie realizowane w zakresie jednej 

kwalifikacji, będącej nadbudową dla kwalifikacji, w zakresie której 

realizowane było kształcenie w branżowej szkole I stopnia (ograniczenie 

liczby kwalifikacji do dwóch - jedna w BS I i jedna w BS II),

 ukończenie branżowej szkoły II stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie 

średnie branżowe oraz dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej 

kwalifikacji,

 po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu maturalnego 

absolwent może uzyskać świadectwo dojrzałości celem kontynuacji nauki na 

studiach wyższych (jęz. polski, matematyka, 

jęz. obcy oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

lub egzamin maturalny z przedmiotu dodatkowego).



Struktura Centrów Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego

 Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe lub placówki (placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia 

zawodowego) może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego”. 

 W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co 

najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej 

jedna placówka kształcenia praktycznego.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

§ 1

Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w 

warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób 

prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.

§ 2

1. Rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy, zwanych dalej „uczniami”, 

publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: 

techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół 

policealnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e oraz f ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanych dalej „szkołami”.

2. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników, 

zwanych dalej „młodocianymi”, odbywających praktyczną naukę zawodu

w ramach odbywania przygotowania zawodowego.
13



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

§ 4

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum

i szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych.

2. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu

kształcenia, na podstawie:

 umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a

pracodawcą;

 umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez

nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie,

a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego

systemu kształcenia - również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

§ 4 

9. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach

praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania do

danego zawodu.

10. W przypadku zajęć praktycznych odbywanychu pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia

pracodawca, w sposób określony w umowie, o której mowa w § 7, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski

do treści programu nauczania, o którym mowa w ust. 9, w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego

realizowane.

11. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia

nie może być niższa niż:

1) w przypadku branżowej szkoły I stopnia - łączny tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 

praktycznego określony dla branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) w przypadku branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej - 30% i nie wyższa niż 100% 

łącznego tygodniowego wymiaru godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonego odpowiednio dla 

branżowej szkoły II stopnia, technikum lub szkoły policealnej, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.

12. W technikum, branżowej szkole II stopnia i w szkole policealnej, które organizują 

zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny 

wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć określonej w programie nauczania, 

o którym mowa w ust. 9, i liczby godzin praktyk zawodowych, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy. 15



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

§ 6

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona 

indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych 

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do 

danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane na podstawie art. 204 § 1 i 

3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), a także warunki lokalowe i 

techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

2. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor 

szkoły lub pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, w porozumieniu z 

podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych 

na praktyczną naukę zawodu.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
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§ 7

1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera 

dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

3. Umowa określa:

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;

3) zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu;

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na 

grupy;

5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w 

przypadku zajęć praktycznych odbywanych 

u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - także liczbę dni w tygodniu, w 

których zajęcia praktyczne odbywają  się u pracodawców;

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;

7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8;

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją 

tych kosztów, z uwzględnieniem



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
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§ 8

1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk 

zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki 

zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami”;

5) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu

w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość 

codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów 

przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom;

6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą

szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz

ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży

służbowej na obszarze kraju;

7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu,

w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

§ 8 

2. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, 

uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na 

danym stanowisku pracy,

c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej

nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa 

w § 10 i 11;

3) zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;

5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;

6) współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w § 3 ust. 2;

7) powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego 

regulaminu pracy; 19



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
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§ 9

1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu

poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:

1) refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 

2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189);

2) refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa 

w § 10 ust. 2 pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym 

wynagrodzeniem”; dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca;

3) refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 

niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych 

prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia;

4) refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9.





KOMUNIKACJA KLUCZEM
DO WSZYSTKIEGO

By zaistnieć w świadomości odbiorcy, 

organizacje muszą się z nim komunikować,

a efektem tej komunikacji jest wytworzenie 

określonego wizerunku organizacji.



OTOCZENIE

wizerunek firmy jest  tworzony w jej

otoczeniu, w skład którego wchodzi wiele

podmiotów:

• środowisko wewnętrzne firmy, 

• otoczenie zewnętrzne,

• otoczenie opiniotwórcze.



OTOCZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

Dostawcy Konkurenci

Pośrednicy

Czynniki

społeczno-kulturowe

Czynniki
ekonomiczne

Czynniki
demograficzne

O T O C Z E N I E B L I Ż S Z E

Czynniki
socjologiczne

Konsumenci

Czynniki
technologiczne

Czynniki

edukacyjne

Czynniki
prawne

Czynniki

polityczne

Czynniki

przyrodnicze



Pięć sił Portera
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Dostawcy i ich siła

oddziaływania

Natężenie konkurencji
w sektorze

Nabywcy i ich siła

oddziaływania

Zagrożenie

pojawieniem się

nowych produktów

Zagrożenie

pojawieniem się
substytutów



Czynniki wizerunku

ODBIÓR

„REZONANS 
SPOŁECZNY”

STAN 
ORGANIZACJI

INTENSYWNOŚĆ 

I JAKOŚĆ 
KOMUNIKOWANIA



Tożsamość a wizerunek

Tożsamość szkoły Wizerunek szkoły (image) 
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Wizerunek  może kojarzyć się 
z tożsamością

WIZERUNEK SZKOŁY

to co ludzie o niej myślą

TOŻSAMOŚĆ SZKOŁY

te elementy, za pomocą których 

ludzie ją identyfikują



WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ

Jeżeli wizerunek szkoły jest tym, co ludzie o

niej myślą, to tożsamość jest tym, za pomocą

czego ją identyfikują.



Czynniki nie wizualne mające
wpływ na tożsamość/wizerunek

1) kontakty osobiste (podczas sprzedaży, negocjacji, serwisu, 
korespondencji, rozmów telefonicznych), 

2) kontakty pośrednie za pomocą słów i obrazów (reklama), 
3) bezpośrednio odbierane lub zasłyszane opinie o działalności 

firmy takie jak: cechy, terminowość dostaw, solidność, szybkość 
w działaniu, uczciwość itp., 

4) opinie o wyrobach lub usługach firmy, 

5) zachowanie się i maniery personelu, 

6) sukcesy i niepowodzenia. 



System identyfikacji wizualnej organizacji

Celem wizualizacji jest zwrócenie uwagi otoczenia, 

wzbudzenie zainteresowanie, odróżnienie od podobnych 

organizacji. 

❑ Logo firmy

❑ Kolory firmowe

❑ Symbole dekoracyjne

❑ Druki firmowe

❑ Materiały reklamowe

❑ Wystrój wewnętrzny i zewnętrzny firmy

❑ Stroje pracowników

System 

identyfikacji 

wizualnej



MARKA TO:

 przede wszystkim WIZERUNEK własny jak i konsumenta

 wyrazisty SYMBOL lub ZNAK, który przyciąga i pobudza

 rodzaj skrótu skojarzeniowo-informacyjnego rozpoznawanego 

na całym świecie

 posiada tożsamość i reputację

 to: styl życia, wartości, normy, oczekiwania, budowanie relacji 

międzyludzkich

 MARKA= PUBLIC RELATIONS



TOŻSAMOŚĆ MARKI

 definicja

„emitowanie przez nią sygnałów lub kompleksowy komunikat o całościowym 

charakterze jaki marka wysyła na rynek, aby w pożądany przez jej twórców sposób 

być postrzeganą przez odbiorców. Wyróżniająca się tożsamość to taka, która 

przedstawia wartości, z jakimi klienci marki są gotowi się identyfikować i uznać je 

za własne”.

Na tożsamość marki składa się 8 zbiorów:

1. Wizja marki 

2. Wartość marki

3. Kulturowy charakter marki

4. Pozycja i terytorium marki

5. Niematerialne zasoby marki

6. Przydatność marki

7. Misja marki

8.   Realizacja misji marki



Wizja marki

Jest to czytelne rozpisanie pewnego sposobu 

myślenia, filozofii działania jak również próba 

odpowiedzi na pytania dotyczące pojęcia wizji np. 

Komu chcemy służyć? Dokąd zmierzamy?

34



Wartość marki

Jest to cała wartość jaką twórcy marki chcą 

zaproponować swoim klientom.

35



Kulturowy charakter marki

W zależności od kultury, marki mają inny cel służenia. W Chinach marki 

mają służyć grupie i są używane zbiorowo. Natomiast w Stanach 

Zjednoczonych  marka jest skupiona na własnym  ego. W Meksyku 

dominuje aspekt męski i dominująca postawa to mieć. W krajach 

skandynawskich dominuje aspekt żeński i powszechną postawą jest być. W 

Niemczech marka to przede  wszystkim jakość, niezawodność, gwarancja.
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Pozycja i terytorium marki

Pozycja

Informuje ona co marka potrafi, jakie ma mierzalne osiągnięcia, jak do tego doszła, 

jaki był wkład własny w drodze do sukcesu. Pozytywne odpowiedzi na postawione 

pytania świadczą o autorytecie marki.

Wyróżniamy również marki o statusie nadanym są to z reguły wielkie. 

Terytorium

Jest związane z geograficznym zasięgiem jej ekspansji. Występują dwa stany 

skrajne:

1. W przypadku marek znanych na całym świecie (np. guma do żucia, proszek do 

prania) ich komunikacja jest bezpośrednia i prosta, zawiera niewielką ilość 

wartościowej symboliki. Te marki maja miliony odbiorców.

2. Powstają marki unikatowe (np. właściwe danemu terenowi), pełne wartości i 

bogatej symboliki. Wymagają one od odbiorcy uwzględnienia tła kulturowego i 

historycznego, wartości  i symboliki. Te marki są skierowane do niewielkiej 

grupy odbiorców.
37



Niematerialne zasoby marki

Czynnik ludzki, system wartości firmy, kluczowe 

kompetencje pracowników, know-how oraz inne komponenty  

które składają się na konkurencyjność marki.

38



Przydatność marki

39

Jest to uświadamianie odbiorcą, iż marka jest niezbędna do 

życia i nie mogą się bez niej obyć. Do tych celów stosuje się 

reklamę, publicity, działania sponsoringowe realizowane 

przy udziale marki oraz akcje lobbingowe z aktywnością PR.



Misja marki

Jest to „robocza” realizacja wizji w czasie rzeczywistym tu i 

teraz. To także dekalog zasad, który utożsamia się z marką.

40



Realizacja misji marki

Na tym etapie należy szczegółowo wyodrębnić wszystkie 

produkty, usługi, akcje marki i określić, które z nich 

nastawione są na dochodzenie do założonej misji, a które 

realizują przyjętą misje.
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WZERUNEK MARKI

W dzisiejszych czasach wizerunek marki uległ zmianie:

 skrócił się cykl życia marek

 nastąpił ich gwałtowny przyrost na rynku

 użytkownika marki interesują przede wszystkim osobiste z nią 

doświadczenia

 marka to samorealizacja, spełnienie się



Co kreuje pozytywny wizerunek?

 atmosfera,

 wysoki poziom nauczania,

 kwalifikacje i osiągnięcia kadry,

 dodatkowa oferta edukacyjna,

 wyposażenie szkoły, infrastruktura i przestrzeń wokół szkoły,

 indywidualne i grupowe osiągnięcia uczniów oraz sukcesy całej szkoły jako 

placówki,

 współpraca z rodzicami i wspólne sukcesy,

 współpraca z instytucjami (placówki kulturalne, naukowe, wyższe uczelnie),

 współpraca z organizacjami (fundacje, stowarzyszenia, kluby),

 prowadzenie działalności organizacyjnej (filii lub własnej),

 posiadanie partnerów i sponsorów,

 organizowanie wydarzeń (konkursy, olimpiady, przeglądy, wernisaże) 

wewnętrznych i międzyszkolnych na poziomie lokalnym, regionalnym lub 

międzynarodowym,

 udział w ogólnopolskich i międzynarodowych programach i projektach,

 publikowane treści – teksty, filmy, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe.
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Narzędzia marketingowe 
wspierające budowę marki 

 SLB – zatrzymaj się, spójrz, kup 

 AIDA – uświadomienie że jest, zwrócenie uwagi, zainteresowanie, chęć 
zakupu, doprowadzenie do zakupu 

 AIDCAS – przekonanie, satysfakcja 

 DIPADA – definicja, identyfikacja, dowód, akceptacja, pragnienie, akcja 

 DAGMAR –nieświadomość, świadomość, zrozumienie, przekazanie, 
działanie

 7P – price, product, place, promotion, people process, physical evidence

 4P – price, product, place, promotion

 4C – customer value , cost , convenience , communication

 2P- people i prize(nagroda)



NA WSPÓŁCZESNEGO KLIENTA TO JUŻ 

NIE DZIAŁA!!!



Pokolenie SOCIAL

64% ludzi w wieku 18-34sprawdza 

Facebooka zaraz po przebudzeniu

Z czego 78% robi to w urządzeniu mobilnym 

zanim wyjdą z łóżka



Społeczeństwo Informacyjne 
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Termin „społeczeństwo informacyjne” SI jest pojęciem 

interdyscyplinarnym, łączącym zagadnienia z nauk technicznych, 

społecznych, ekonomicznych, a nawet

psychologicznych.

Prawdopodobnie po raz pierwszy pojęcia społeczeństwo informacyjne 

użył w 1963 roku Tadao Umesamo w publikacji na temat ewolucyjnej 

teorii społeczeństwa



Marketing oświatowy

 OUTBOUND MARKETING 

 Marketing przeszkadzający!!!

 Marketing wrzasku!!!

 INBOUND MARKETING

 Sztuka bycia odnajdywanym.

 Marketing zaproszeń.

 Wyszukiwarki

 blogi i mikroblogi

 portale społecznościowe 

 MARKETING SZEPTANY

 MARKETING WIRUSOWY

48

Najlepszy marketing to … marketing 

szeptany!



Formy prezentacji treści

 czasopisma, biuletyny,

 skrypty, podręczniki, książki,

 szkolna strona www,

 specjalistyczne serwisy 

(edukacyjne),

 własna strona www 

nauczycieli/grup/klas,

 blogi,

 portale społecznościowe,

 fora dyskusyjne,

 dziennikarstwo obywatelskie,

 Wikipedia,

 e-booki, e-artbooki,

 audiobooki,

 newslettery i biuletyny,

 e-ziny,

 podcasty,

 artykuły,

 recenzje,

 kursy online (e-kursy, e-learning)
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Najczęstsze błędy w zakresie tworzenia 
wizerunku?
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MODEL BIZNESOWY

 9 obszarów;

 4 główne dziedziny w działalności organizacji:

KLIENT OFERTA
INFRAST
RUKTUR

A
FINANSE



CEL MODELU CANVAS

Pozbycie się nadmiarowości i skupienie się na 

najważniejszych elementach danego biznesu.



SEGMENTY KLIENTÓW

 Różne grupy ludzi oraz organizacji;

 Korzystanie z oferty produktu/usługi; 

 Podział na grupy powinien odbywać się względem 

obsługiwanych segmentów.

Pytania pomocnicze:

Komu oferujemy wartość? Kto jest naszym klientem? 

Dla kogo budujemy produkt/usługę? Kto będzie płacił?



PROPOZYCJA WARTOSCI

 Zaoferowanie klientom pewnej wartości; 

 Zbiór produktów/usług, które mają dla klienta znaczenie;

 Podstawowe rozróżnienie między tym co oferujemy, a 

konkurencją. 

Pytania pomocnicze:

Jaką wartość generujemy dla naszych klientów? Za co będą 

płacić? Co ich boli, a co ma dla nich kluczowe znaczenie? 

Jakie produkty 

i usługi będziemy oferować? Jakie problemy klientów 

rozwiązujemy? 



KANAŁY

 Sposób jak dostarczamy propozycję wartości klientowi;

 Kanały komunikacji, dystrybucji, sprzedaży; 

 Punkty, w których dochodzi do kontaktu miedzy klientem a 

firmą.

Pytania pomocnicze: Gdzie bywają nasi klienci? Gdzie 

chcemy spotkać naszych klientów? Z jakich kanałów 

będziemy korzystać przy nawiązywaniu kontaktu 

z klientem?



RELACJE Z KLIENTAMI

 Charakterystyka relacji: firma-klienci;

 Jasne określenie rodzaju relacji.

Pytania pomocnicze:

Jakich relacji oczekują od nas nasi klienci? Czy oczekują 

osobistego wsparcia, a może szybkiej i automatycznej 

obsługi? Czy sposób nawiązywania relacji z klientami jest 

zintegrowany z pozostałymi obszarami modelu biznesowego?



STRUMIENIE PRZYCHODÓW

 Dostarczanie klientom odpowiedniej propozycji wartości, 

powinno generować strumienie przychodów;

 W  jaki sposób produkt lub usługa będzie zarabiać? 

Pytania pomocnicze:

Za co klienci są w stanie zapłacić? Za co i ile będą płacić? 

Które elementy naszego produktu/usługi będą darmowe, a 

które nie?



KLUCZOWE ZASOBY

 Do funkcjonowania każdego biznesu potrzebne są określone 

zasoby (wartości materialne i niematerialne);

Pytania pomocnicze:

Jakich kluczowych zasobów potrzebujemy, żeby zaoferować 

naszą propozycję wartości? Jakich zasobów wymagają nasze 

kanały dotarcia do klienta oraz nawiązywane z nim relacje?



KLUCZOWE DZIAŁANIA

 Wskazanie odpowiednich, kluczowych działań do 
stworzenia i zaoferowania klientom proponowanej wartości;

 Rodzaj działań zależy od charakteru biznesu.

Pytania pomocnicze:

Jakie działania musimy podejmować, by dostarczyć naszym 
klientom propozycję wartości? Jakich działań wymagają 
nasze kanały dotarcia do klienta i nawiązywane z nim 
relacje?



KLUCZOWI PARTNERZY

 Kluczowymi partnerami często zostają niezbędni 

dostawcy lub podwykonawcy.

Pytania pomocnicze:

Kto jest naszym kluczowym partnerem? Jakie 

zewnętrzne firmy lub organizacje są nam niezbędne do 

działania? Jakie kluczowe zasoby i działania realizują 

nasi partnerzy?



STRUKTURA KOSZTÓW

 Pokazywanie wszystkich wydatków, które ponosimy w 

związku z funkcjonowaniem modelu biznesowego;

 Koszty najłatwiej wyliczyć, kiedy znamy kluczowe zasoby, 

działania oraz partnerów modelu biznesowego.

Pytania pomocnicze:

Jakie koszty generuje nasz model biznesowy? Jakie 

nakłady finansowe generują kluczowe zasoby, 

działania, partnerzy?



SZABLON CANVAS



ZALETY MODELU CANVAS

Prostota, przejrzystość struktury pomysłu, (jedno 
spojrzenie);

Pozwala wyznaczyć wspólne ramy pracy; 

Pozwala w ustrukturyzowany i spójny sposób 
myśleć o organizacji;

Stawia w centrum zainteresowania wartość 
dostarczaną klientowi;

Praktyczne rozwiązanie, które sprzyja 
zrozumieniu i omawianiu istoty;

Logiczne ujęcie zależności przyczynowo-
skutkowych.



WADY MODELU CANVAS

 Statyczny obraz - pokazana jest raczej 

kolejność zależności niż dynamika;

 Przydaje się bardziej dojrzałym niż młodym 

organizacjom;

 Nie pokazuje głównych celów organiazji (tj. 

celów strategicznych, wskaźników sukcesu);



Tradycyjne Diagram procesu

Karta kontrolna

Diagram Ishikawy

Diagram Pareto

Arkusz analityczny

Histogram

Nowe Diagram relacji

Diagram pokrewieństwa

Diagram systematyki

Diagram macierzowy

Macierzowa analiza danych

Diagram podejmowania decyzji

Diagram strzałkowy

Dodatkowe Analiza PEST

Benchmarikng

Metoda ABC

5 sił Portera

Burza mózgów

Analiza SWOT

Metoda 5 W

Reengineering

Narzędzia Jakości



AnalizaPEST

P

• Political
Polityczny

E
• Economical Ekonomiczny

S

• Social
Socjalny

T

• Technological
Technologiczny

Narzędzie planowania polegające na analizowaniu 

czynników politycznych, ekonomicznych, 

społecznych i technologicznych.

Metoda PEST zwana jest inaczej generalną 

segmentacją otoczenia. Dzieli otoczenie na: 

polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne, 

technologiczne i międzynarodowe. Metoda ta 

służy do badania makrootoczenia organizacji. 

Istotą tego narzędzia jest określenie 

podstawowych sfer otoczenia, a więc tych 

obszarów, które mogą mieć kluczowy wpływ na 

funkcjonowanie organizacji.



Benchmarking

Benchmarking (wzorowanie się) jest efektywną metodą zarządzania opartą na 

wykorzystywaniu najlepszych rozwiązań biznesowych podpatrzonych u innych, a 

następnie na kreatywnym adaptowaniu ich na własne potrzeby. Metoda ta polega 

na ciągłym i systematycznym porównywaniu własnej firmy z konkurentami, 

konfrontowaniu określonych procesów, produktów itp., by móc określić, czy 

zmiany we własnej firmie są konieczne i możliwe. 

Benchmarking może mieć charakter:

strategiczny – firma porównuje się z liderami w swojej branży,

proceduralny – firma porównuje się z liderami dowolnej branży, wiodącymi w różnych 

dziedzinach działalności,

marketingowy – firma systematycznie bada i porównuje opinie, dotyczące jakości i istotnych cech 

produktu firmy z opiniami o wyrobach firm konkurencyjnych.

1. wybór przedmiotu 

2. przeprowadzenie wewnętrznych badań w celu 

określenia obecnej praktyki 

3. wybór porównywalnej firmy 

4. zebranie danych z zewnątrz 

5. analiza danych 

6.określenie potencjału dla programu poprawy 

7. wdrażanie programu poprawy 

8. ustalenie programu poprawy 



Benchmarking

Identyfikacja Analiza Projektowanie Wdrożenie

Wzorce zewnętrzne lub/ i 

wewnętrzne

Zmiana sposobu 

rozwiązywania 

problemów

Zmiana 

sposobu 

realizacji 

celów

Wdrożenie 

lepszych procesów

Wdrożenie 

lepszych 

produktów

Wzrost 

efektywności



Benchmarking

Zalety systemu:

 Pozwala zidentyfikować najodpowiedniejsze dla wdrożeń procesy,

 Prowadzi do doskonalenia procesów realizowanych w firmie,

 Pomaga wyeliminować skutki oporu wobec zmian inspirowanych 

przez otoczenie firmy,

 Pozwala na identyfikację pozycji konkurencyjnej,

 Zwiększa skuteczność, efektywność i możliwości adaptacji 

procesów,

 Przekształca brak decyzyjności w pilną potrzebę wprowadzenia 

poprawy,

 Pomaga w wyznaczeniu, jakkolwiek wyzywających, to osiągalnych 

celów,

 Zwiększa potrzebę wprowadzania zmian,

 Pozwala na wyznaczenie przyszłych trendów i kierunków rozwoju,

 Pomaga w wyznaczeniu priorytetów w zakresie doskonalenia wielu 

czynności,

 Zapewnia firmie wysoki poziom zalet konkurencyjnych,

 Kreuje kulturę pracy w aspekcie dążenia do ciągłej poprawy,

 Jest dobrym sposobem poprawy satysfakcji klientów,

 Poprawia relacje i zwiększa zrozumienie pomiędzy partnerami 

procesu benchmarkingu.

Wady systemu:

• Postrzeganie benchmarkingu jako 

szpiegostwa lub wywiadu gospodarczego,

• Naśladownictwo. Benchmarking

ogranicza w pewnym sensie kreatywność 

co w perspektywie może okazać się 

zjawiskiem niekorzystnym,

• Adaptacja pomysłów zewnętrznych rodzi 

często wewnętrzny opór z powodu 

poczucia odmienności od innych 

organizacji i w związanej z tym niechęci 

ich wdrażania. Zjawisko to, jakkolwiek 

niekorzystne, może być eliminowane na 

drodze zdobywania wiedzy o sukcesach 

odnoszonych przez firmy.



Burza mózgów

Burza mózgów – technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie 

decyzji grupowych. Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych. Są to metody twórczego

rozwiązywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz

praca zespołowa. Metoda ta jest bardzo przydatna w szukaniu rozwiązań dla problemów powstających

przy wdrażaniu systemu jakości.

Zalety:

 większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących jednostek,

 sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie,

 występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie,

 sprzyjanie większej twórczości,

 większy stopień humanizacji pracy w grupie,

 nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy.

Za twórcę burzy mózgów uznawany jest Alex Osborn, który bardzo wcześnie rozpoczął karierę

menedżera i już w wieku 19 lat objął stanowisko wicedyrektora jednej z największych w świecie agencji

reklamowych. Burzę mózgów opracował w połowie lat trzydziestych naszego stulecia. Uważał, że 

pomysły ludzi niezwiązanych z daną dziedziną, której dotyczy problem, stwarzają podwaliny

niekonwencjonalnych rozwiązań.



Burza mózgów

Metoda 635 jest chyba najciekawszą z odmian burzy mózgów. W metodzie tej 

zamiast słownego zgłaszania pomysłów zapisuje się je na formularzu specjalnie do

tego przygotowanym. W sesji pomysłowości uczestniczy 6 osób. Każdy uczestnik 

trzymuje formularz, na którym zapisuje jednorazowo 3 pomysły w ciągu 5 minut (stąd 

właśnie nazwa metody). Następnie podaje formularz osobie siedzącej obok. Podobnie

jak w przypadku klasycznej burzy mózgów pomysłów nie należy powtarzać, natomiast 

skazane jest ich modyfikowanie, rozwijanie i kombinowanie. Sesja pomysłowości 

kończy się z chwilą, każdy uczestnik napisze swoje pomysły na każdym formularzu. 

łatwo policzyć, że każdy uczestnik w ciągu jednej sesji zgłasza 18 pomysłów. Sesja trwa

30 minut i po jej zakończeniu jest w sumie ponad 100 pomysłów. Po zakończeniu sesji 

pomysłowości następuje sesja oceniania, która przebiega identycznie jak w oryginalnej

metodzie.

Szczególna wartość metody 635 polega na tym, że mogą w niej uczestniczyć ludzie 

mniej komunikatywni, którzy w zwykłej burzy mózgów zostaliby zakrzyczani. Poza tym

mogą tu uczestniczyć jednocześnie przełożeni i podwładni. Metoda wymaga zaledwie

6 osób zamiast 12, a więc można ją przeprowadzić samodzielnie w dziale.



Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w

działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach

funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji. Nazwa metody jest akronimem angielskich

słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony),opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w

otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).

W praktyce należy sklasyfikować wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji. Istnieją

dwa kryteria klasyfikacji: zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych

oraz wywierające wpływ negatywny lub pozytywny na organizację. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają

4 kategorie SWOT.

Przeprowadzając analizę trzeba dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony firmy oraz prognozy - opisać szanse i

zagrożenia.

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny

wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji

SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. 

Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz

zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.

SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do

rozwoju oraz osłabią zagrożenia.

ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy

utrudnienia, dodatkowe koszty działania.

W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy : silnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba 

niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać)



Metoda 5*why

Metoda 5 why (z ang. 5 dlaczego, inaczej: 5 Why, 5W) jest jedną z metod pozwalających na

wykrywanie przyczyn problemów lub defektów. Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia

podstawowej przyczyny problemu. Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?” pozwala dojść do źródła

zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. Dzięki

zadawaniu pytań „ Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co podstawowa przyczyna

jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania. 

Metoda 5W posiada 3 aspekty:

 Dlaczego powstał problem?

 Dlaczego go nie zauważyliśmy?

 Jak go rozwiązać?

Zalety

 Metoda 5W jest prostym narzędziem w rozwiązywaniu problemów, łatwym do zastosowania w każdej organizacji.

 Skuteczność tego narzędzia nie wymaga od pracowników żadnego specjalistycznego przygotowania.

 Metoda ta skłania pracowników do analitycznego myślenia i samodzielnej identyfikacji problemu.

Wady

 Metoda 5 why nie jest działaniem. Polega na dochodzeniu do problemu drogą dedukcji, która niekiedy może 
prowadzić do błędnych wniosków.



Misja 

Proces

Decyzje

Informacja

Technologia

Reengineering

Business Process Reengineering polegająca na gruntownym przekształceniu procesów organizacji, która ma na 

celu poprawę jego funkcjonowania. Często realizuje się tą metodę poprzez wprowadzenie do organizacji nowych 

technologii informacyjnych, które zastępując tradycyjne formy funkcjonowania organizacji pozwalają na 

zmniejszenie nakładów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Wprowadzenie tej metody do organizacji 

wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, dlatego ważną rolę powinien odgrywać czynnik ludzki. Reengineering ma 

celu poprawę efektywności w krótkim czasie poprzez szybkie i radykalne przeprojektowanie procesów 

zachodzących w organizacji. Zalecane jest przeprojektowanie jednego z głównych procesów, a nie wszystkich 

naraz. Jako kryterium wyboru można się posłużyć takimi wyznacznikami jak: koszt czy terminowość.

Zasady BPR

✓Skupienie się na kluczowych procesach przedsiębiorstwa,

✓Procesy muszą wychodzić od potrzeb klienta,

✓Przedsiębiorstwo musi się skoncentrować na swojej 

✓odstawowej działalności,

✓Wykorzystanie nowoczesnych systemów informacyjnych,

✓Odrzucenie balastu przeszłości,

✓Myśleć inaczej,

✓Uwzględnić istniejące ograniczenia



Na jakość pracy placówek duży 

wpływ ma:

1. Właściwy dobór kadry.

2. Wsparcie organów prowadzących, nadzorujących oraz 

ministerstwa.

3. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

4. Promowanie osiągnięć kształcenia ustawicznego.

5. Współpraca ze środowiskiem.



Cykl osiągania jakości

WYZNACZNIKI 
JAKOŚCI

REALIZACJA 

DOKUMENTOWANIE

EKSPONOWANIE 
DZIAŁAŃ I ICH 

EFEKTÓW

• przepisy

• standardy

• wymagania

• kryteria

• obszary
• formy

• obszary

• skala

• raporty

• sprawozdania

• statystyki

• formy

• skala

• zasięg



Podmioty mogące wspierać 
podnoszenie jakości pracy szkoły

 lokalne władze,

 władze oświatowe,

 dyrekcja szkoły,

 kadra placówki (jako zespół i indywidulanie),

 uczniowie (obecni i absolwenci),

 rodzice uczniów (obecnych i absolwentów),

 przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji lub placówek 

(ośrodków kultury, muzeów, klubów sportowych),

 partnerzy, przedsiębiorcy i sponsorzy wspomagający lub chcący 

wspomagać materialnie lub organizacyjnie szkołę lub jej poszczególne 

inicjatywy,

 przedstawiciele mediów,

 społeczność lokalna i lokalni liderzy (osoby znaczące, autorytety, 

artyści, działacze społeczni itp.). 77



Podmioty realizujące własne cele 
przy udziale w podnoszeniu jakości 

pracy szkoły

 lokalne władze,

 władze oświatowe,

 dyrekcja szkoły,

 kadra placówki (jako zespół i indywidulanie),

 uczniowie (obecni i absolwenci),

 rodzice uczniów (obecnych i absolwentów),

 przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji lub placówek 

(ośrodków kultury, muzeów, klubów sportowych),

 partnerzy, przedsiębiorcy i sponsorzy wspomagający lub chcący 

wspomagać materialnie lub organizacyjnie szkołę lub jej poszczególne 

inicjatywy,

 przedstawiciele mediów,

 społeczność lokalna i lokalni liderzy (osoby znaczące, autorytety, 

artyści, działacze społeczni itp.). 78

CELE = KORZYŚCI



Korzyści dla szkoły

 zapobieganie rutynie zawodowej nauczycieli

i kompensowanie jej skutków,

 kreatywny rozwój kadry szkoły,

 integracja personelu oraz poprawianie jego relacji z uczniami i ich rodzicami m.in. dzięki 

współpracy i osiąganiu wspólnych sukcesów,

 wskazywanie uczniom pozytywnych form aktywności wolnoczasowej i samorealizacji, 

wspomaganie rozwoju ich pasji, a tym samym ukierunkowywanie rozwoju osobistego i 

zawodowego,

 stwarzanie uczniom okazji do osiągania sukcesów w nauce oraz pozaedukacyjnych formach 

aktywności,

 realizowanie zadań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki i zapobieganie pojawianiu się 

niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży,

 zwiększenie szansy na zatrzymanie już posiadanych oraz pozyskanie nowych partnerów i 

sponsorów,

 wypracowanie atrakcyjnych marketingowo zasobów – w tym przestrzeni reklamowej 

(fizycznej i wirtualnej np. w postaci nośników reklamy),

 stabilizacja pozycji placówki jako instytucji edukacyjnej oraz jako miejsca pracy.
79



Podmioty opiniotwórcze

 zapobieganie rutynie zawodowej nauczycieli

i kompensowanie jej skutków,

 lokalne władze,

 władze oświatowe,

 dyrekcja szkoły,

 kadra placówki (jako zespół i indywidulanie),

 uczniowie (obecni i absolwenci),

 rodzice uczniów (obecnych i absolwentów),

 przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji lub placówek (ośrodków 

kultury, muzeów, klubów sportowych),

 partnerzy, przedsiębiorcy i sponsorzy wspomagający lub chcący wspomagać 

materialnie lub organizacyjnie szkołę lub jej poszczególne inicjatywy,

 przedstawiciele mediów,

 społeczność lokalna i lokalni liderzy (osoby znaczące, autorytety, artyści, 

działacze społeczni itp.). 80



Jak pokazać jakość?
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RÓŻNORODNIE – w wielu formach

WIELOKANAŁOWO – wykorzystując różne środki komunikowania się

ORYGINALNIE – kreatywnie i innowacyjnie

NOWOCZEŚNIE – z wykorzystaniem multimediów i nowoczesnych technologii

WSPÓLNIE  – angażując inne podmioty

WIELOETAPOWO – z rozłożeniem w czasie, czyli zakotwiczone w przeszłości,  
aktualizowane, dynamizowane w odpowiednich momentach, nadążające za 
zmianami (formalnymi i społecznymi)



Przykłady dobrych praktyk

RYNEK PRACY OCZAMI 
PRACODAWCY 

Pracodawcy poszukują kandydatów 
z umiejętnościami wyjątkowymi i „niszowymi”, 

cenią mobilność zawodową, szybkość uczenia się, a przede wszystkim 
kreatywność i zdolność do niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.
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Pytania i dylematy…

83

Czy kształcenie zawodowe 
realizowane w szkole przygotuje 
uczniów do życia w warunkach 

współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej 
i aktywnego funkcjonowania na 
zmieniającym się rynku pracy?

Czy kształcenie zawodowe 
realizowane w szkole będzie 

elastycznie reagowało na 
potrzeby rynku pracy wyłącznie 

przez wyodrębnienie 
kwalifikacji?

Jak oceniać programy 
nauczania

z punktu widzenia rynku 
pracy?

Na ile wiedza przekazywana 
uczniom dezaktualizuje się już 
w trakcie procesu nauczania?

Jak kształcić, aby wiedza
i umiejętności zdobyte w szkole 

okazały się przydatne 
w pracy zawodowej?

W jakim zakresie sami możemy 
podejmować decyzje 
o uzupełnianiu oferty 

kształcenia zawodowego, aby 
równoważyć zainteresowania 

uczniów 
z potrzebami rynku pracy?
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Rynek kandydata i ucznia

Kim jest potencjalny kandydat 

do szkoły/uczeń?

POTRZEBY, 

OCZEKIWANIA
I MOŻLIWOSCI

Co oferujemy uczniowi?

JAKOŚC PP

JAKOŚĆ PN

Pamiętamy o dylematach!

Co oferujemy uczniowi?

ROZWIĄZANIA W RAMACH 
PP

DODATKOWO W PROG. 
NAUCZ.

POZA PROGRAMEM 
NAUCZANIA

Co oferujemy uczniowi?
PRZYGOTOWANIE DO 
KONKURENCYJNOŚCI

KSZTAŁTOWANIE 
INDYWIDUALNYCH 

ŚCIEŻEK EDUKACJI I 
KARIERY ZAWODOWEJ

Jakie osiągnięcia?

ŚWIADECTWA, DYPLOMY, 
CERTYFIKATY

LAUREACI I FINALIŚCI 
KONKURSÓW

STYPENDIA

Czy mamy wpływ na to 
jakiego dostajemy kandydata?

TAK



RYNEK NAUCZYCIELA – wyzwanie?
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WYNAGRODZENIE 



INNE 

MOZLIWOSCI NA 

RYNKU PRACY

POSIADANE 

KWALIFIKACJE 

I KOMPETENCJE 

KLUCZOWE 

I SPOŁECZNE

POTRZEBY 
DOSKONALENIA 
SZKOŁY/
NAUCZYCIELI

poznają najnowsze 
technologie związane z 
kształceniem 
zawodowym
i potrzebami uczniów

CZY PRZYGOTOWANIE 
NAUCZYCIELI 
ZAPEWNI WYSOKĄ 
JAKOŚĆ 
DODATKOWEJ/UZUPE
ŁNIAJĄCEJ  OFERTY 
KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO?

POSIADANA 
OBUDOWA 
DYDAKTYCZNA 
DO REALIZACJI 
KSZTAŁCENIA

POZIOM 
MERYTORYCZNY 
MATERIAŁÓW



Zakres wymagań do uzyskania 
certyfikatu a efekty kształcenia z 

podstawy programowanej
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pokrywają się w całości
pokrywają się 

częściowo

nie pokrywają 
się 

- są poza 
systemem



CERTYFIKATY
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nieakredytowane

akredytowane

• „certyfikaty 

akredytowane

” - mogą być 

postrzegane na 

rynku jako 

bardziej 

wiarygodne

międzynarodowe 

krajowe

płatne

bezpłatne

obowiązkowe 

nieobowiązkowe



CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA
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wymagania pokrywają się 
w całości z ppkz

CISCO CCNA -Cisco Certified 
Network Associate - sem I i II

SCA - Suse Certified Administrator
PL

FCE- First Certificate in English

wymagania pokrywają się
częściowo z ppkz

CISCO IT ESSENTIALS

SCE - Suse Certified Engineer

ECDL S8 - CAD 2D

SEP do 1kV

CAE - Certificate in Advanced 
English 

wymagania poza systemem

CISCO CCNA Switching & 
Routing - sem III i IV

ECDL Base

ECDL ADVANCED 

programowanie sterowników PLC 
(Siemens, Fanuc, Astraada)

Europass Mobilność

IWO (Indywidualny Wykaz 
Osiągnięć) w ramach ECVET
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CISCO



ECDL
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SEP 1KV
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SUSE
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FCE
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Zakres wymagań do uzyskania 
certyfikatu a kompetencje 

nauczycieli
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wymagania pokrywają 
się 
w całości z ppkz

nauczyciel + uprawnienia 
trenerskie, instruktorskie

wymagania pokrywają
się częściowo z ppkz

nauczyciel + uprawnienia 
trenerskie, instruktorskie

• egzaminatorzy

wymagania poza 
systemem

nauczyciel + uprawnienia 
trenerskie, instruktorskie

• prowadzący 
z zewnątrz

• egzaminatorzy



SZKOŁA JAKO PARTNER 
INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

PRZYKŁADY
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Laboratorium 
ECDL 

Laboratorium 
ECDL CAD

Akademia 
Lokalna CISCO

Wirtualne 
laboratorium 

linuxa

Laboratorium 
sterowników 

PLC



PARTNERZY
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Cisco Systems Poland 
Sp. z o.o.

SUSE Polska 
Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo
Informatyczne

ASTOR Sp. z 
o.o.

Lang LTC 
Centrum 

Egzaminacyjne 
Cambridge 

English 
w Polsce

ZDZUDT

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 
Edukacji

Krajowe 
Centrum 

EUROPASS

Partnerzy 
zagraniczni
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ECVET- Europejski system akumulowania 
i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym

CELE

umożliwianie 
obywatelom 

państw 
europejskich 
łatwiejszego 
zdobywania 
kwalifikacji 
zawodowych 
(świadectw, 
dyplomów)

ułatwienie 
porównywanie 

wiedzy, 
umiejętności 
i kompetencji 

obywateli 
różnych krajów 

UE

wspieranie 
europejskiej 
mobilności 
zawodowej

wspieranie 
procesu LLL –
„Uczenie się 

przez całe życie”

podnoszenie 
jakości 

kształcenia i 
szkolenia 

zawodowego



ELEMENTY ECVET

 Etap 1. Nawiązanie współpracy.

 Etap 2. Ustanowienie partnerstwa: Memorandum of Understanding.

 Etap 3. Określenie Jednostek efektów uczenia się do celów mobilności.

 Etap 4. Podpisanie Porozumienia o Programie Zajęć: Learning Agreement.

 Etap 5. Ocena/weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się – Karta 
Oceny/Assesment Card.

 Etap 6. Udokumentowanie osiągniętych efektów – Indywidualny Wykaz 
Osiągnięć.

 Etap 7. Walidacja i uznanie osiągnięć - Europass Mobilność.

 Etap 8. Monitoring.

 Etap 9. Upowszechnianie rezultatów.

 Etap 10. Ewaluacja.
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Analiza SWOT
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Promocja

Nie wystarczy robić coś dobrze, 

otoczenie musi o tym wiedzieć!
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Zarządzanie
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Czym różni się promocja i PR szkoły od 
działań firmowych na rynku 

komercyjnym?
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Promocja to Zespół działań i środków, poprzez 

które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek 

informacje dotyczące produktu lub firmy, 

kształtuje potrzeby nabywców, pobudza 

oraz ukierunkowuje popyt



Promocja szkoły

jest to oddziaływanie na odbiorców usług danej 

szkoły (uczniów), polegające na 

przekazywaniu im informacji, które mają w 

odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na 

temat usług edukacyjnych i samej szkoły w 

celu stworzenia dla niej preferencji na rynku 

usług edukacyjnych.
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Promocja

Działanie mające na celu pobudzenie 

skłonności do zakupu za pomocą procesu 

komunikowania się z nabywcami

Sztuka pozyskiwania nabywców

Komunikowanie się z konsumentem



Promocja szkoły to przede 
wszystkim:

 kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

 ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności 

szkolnej,

 eksponowanie odrębności szkoły,

 kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.
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Dobra promocja szkoły

Dobra 
promocja

Rynek 
działania

Adresat 
promocji

Argumenty 
promocji

Odpowiednie 
formy i metody

Ewaluacja

Zaplanowana 
i celowa
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Promocja

Funkcje promocji

Funkcja informacyjna

Jest niezbędnym warunkiem orientacji 

marketingowej. Przyczynia się do przełamania 

bariery nieznajomości rynku poprzez dostarczenie 

nabywcom informacji dotyczących produktu 

wprowadzanego na rynek czy tez samej firmy



Promocja

Funkcje promocji

Funkcja pobudzająca

Zamierzenie wywołania określonych zachowań 
rynkowych nabywcy poprzez dostarczenie 
potencjalnym nabywcom przesłanek decyzyjnych 
(racjonalnych i emocjonalnych), umożliwiających 
oceny różnych wariantów zakupu, właściwego 
wyboru z punktu widzenia potrzeb i preferencji.



Promocja

Funkcje promocji

Funkcja konkurencyjna

Tworzenie zestawu pozacenowych instrumentów 

rywalizacji na rynku.



Promocja

Elementy promocji

Oddziaływanie 
masowe

Oddziaływanie 

interpersonalne

✓ Reklama

✓ Public relations

✓ Promocja sprzedaży

✓ Sprzedaż osobista



Wyznaczanie celów

 Metoda SMART

◼ Specific Ściśle określony

◼ Measurable Mierzalny

◼ Actionable Wymagający działania

◼ Realistic Realny

◼ Time lined Określony w czasie
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Które cele są SMART?

Które z przykładów są SMART?

 Nauczę się pierwszej pomocy

 W ciągu roku zdam prawo jazdy

 Wylecę w kosmos w ciągu dwóch lat

 W tym roku schudnę

 Będę się dobrze uczył

 Zdam dzisiaj kolokwium z fizyki

 Moja koleżanka, Magda jutro przestaje palić

 W środę pójdę kupić dwa chleby

CEL SMART musi być:

• Ściśle określony

• Mierzalny

• Wymagający działania 

• Realny

• Określony w czasie
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Macierz Eisenhowera

PILNE NIEPILNE
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I ćwiartka

• kryzysy

• sprawy naglące

• sprawy „na wczoraj”

II ćwiartka

• zapobieganie

• budowanie związku

• planowanie, rekreacja

• szukanie możliwości

III ćwiartka

• niektóre telefony

• najbliższe sprawy 

naglące

• niektóre spotkania

IV ćwiartka

• codzienność

• przyjemności

• złodzieje czasu

• pewna korespondencja
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Macierz Eisenhowera

PILNE NIEPILNE
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1

3

2

4

1. zrób teraz lub deleguj

2. zaplanuj - 1 tydzień

3. deleguj lub upriorytetyzuj

4. zapomnij o tym

114



Zasada Pareto

 Zasada 80/20 lub 80 na 20 – opisuje wiele zjawisk, w 
których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% 
pewnych zasobów.

 Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i 
ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie analizy 
danych statystycznych dochodów ludności we Włoszech 
stwierdził, że:

 80% majątku Włoch jest w posiadaniu 

 20% mieszkańców kraju.
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Przykłady...

 20% klientów przynosi 80% zysków,

 20% kierowców powoduje 80% wypadków,

 20% powierzchni dywanu przypada na 80% 
zużycia,

 20% materiału zajmuje 80% egzaminu,

 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,

 20% pracowników generuje 80% produktów,

 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.

116



Zasada Pareto

20 / 80

 80 % naszych wysiłków powoduje 20 % rezultatów

 20 % wysiłków daje 80 % rezultatów

skupienie uwagi na tych 20 % działań 
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Promocja szkoły wymóg czasów

Działania promocyjne szkoły to obowiązkowy standard jakości 

pracy placówek oświatowych
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Komunikacja

119



Komunikacja

(z łaciny communicatio – rozmowa, wymiana, łączność)

- Proces wymiany informacji pomiędzy jej

uczestnikami. 

- Nośnikami danych, czyli komunikatami, mogą być

słowa, obrazy, dźwięki, czy też sygnały elektryczne

lub fale radiowe.

- Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla

nadawcy i odbiorcy. 
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Trzy ogniwa 

 Nadawca, czyli osoba, która przesyła 
określoną informację

 Odbiorca, czyli osoba, do której daną
informację kierujemy

 Kod, czyli sposób przekazu tej informacji –
obraz, gest, słowo etc.
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Komunikowanie

 Jednokierunkowe (jednostronne): nadawca 

przekazuje informacje bez oczekiwania ich 

potwierdzenia przez odbiorcę (np. mass media, 

reklama)

 Dwukierunkowe (dwustronne): nadawca uzyskuje 

potwierdzenie przekazanej informacji, np. w formie 

pytań zadawanych przez odbiorcę
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Komunikacja

 Werbalna: oparta na słowie (np. rozmowa, 

czytanie książki, pisanie listu)

 Niewerbalna: przekaz bezsłowny

- ruchy ciała (mimika, kinezjetyka, prajęzyk, kontakt 

wzrokowy, gesty)

- zależności przestrzenne (praksemika)
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Komunikacja szkoły
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NADAWCA ODBIORCAKodowanie DekodowanieKomunikat

Media

Reakcja 
(odpowiedź)

Informacja 
zwrotna

Szum



Bariery komunikacyjne

 wszystko to, co zniekształca proces porozumiewania się, to przyczyna 

niezrozumienia komunikatu zgodnie z intencją nadawcy,

 różnice językowe – różne grupy społeczne posługują się innym stylem

mówienia,

 osobowość - ludzie o odmiennych cechach, systemie wartości, wiedzy, 

doświadczeniu,

 dysonans poznawczy - tendencja dostrzegania tego, co chcemy dostrzec

i pomijania tego, co zniekształca nasz dotychczasowy sposób widzenia

rzeczywistości,
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Bariery komunikacyjne c.d.

 stereotypy - etykietkujemy ludzi, np.:

 Rosjanin - ...

 Rumun - ...

 piękna kobieta - ...

 stereotypy płciowe

 samopoczucie - dobre samopoczucie warunkuje życzyliwe nastawienie

do rozmówcy, złe nieuprzejmość, czasami nawet arogancję

 różnice kulturowe - Anglicy zwykle na pytanie “Co słychać?”

odpowiadają OK, Polacy - narzekaja, Amerykanie bez skrępowania

opowiadają o swoim życiu emocjonalnym, zwierzają się
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Formułowanie strategii marketingowej 
Treść strategii marketingowej:

Elementy strategii 

marketingowej
Co? Informacje i decyzje

Wybór rynku docelowego Gdzie?

Informacje umożliwiające wybór rynku 

docelowego. 

Decyzje dotyczące wyboru rynku 

docelowego.

Sposoby postępowania Jak?

Informacje umożliwiające wybór sposobów 

postępowania.

Decyzje dotyczące wyboru sposobu 

postępowania.

Instrumenty działania
Za pomocą

czego?

Informacje umożliwiające wybór i 

kształtowanie instrumentów działania.

Decyzje dotyczące wyboru i kształtowania 

instrumentów działania.



MARKETING WIRUSOWY

Polega na zainicjowaniu sytuacji, w 

której potencjalni klienci będą sami 

między sobą rozpowszechniać 

informacje dotyczące firmy, usług czy 

produktów. 

Nie zawsze musi to być konkretna 

informacja, może to być tzw. 

budowanie świadomości marki oraz jej 

pozycjonowanie, czyli wywoływanie 

pożądanych skojarzeń z nazwą, logo 

firmy.



MARKETING PARTYZANCKI

Marketing partyzancki (ang. guerrilla

marketing) – forma marketingu zbliżona

do marketingu wirusowego, polegająca

na promowaniu dóbr i usług za pomocą

niekonwencjonalnych technik, w

zależności od grupy docelowej, jak np.

napisy sprayem na murach prezentujące

daną markę czy vlepki.



MARKETING DOZNAŃ

„Sposób myślenia, który kładzie główny

nacisk na tworzenie świeżych więzi pomiędzy

firmą a klientem, głównie poprzez osobiste

zaangażowanie tego drugiego. Więzi, które

budowane są na pełnych emocji, ważnych dla

jednostki doświadczeniach. Więzi, które

głęboko zakorzenią się w pamięci, a przez to

poprowadzą do zwiększonej sprzedaży

i lojalności marce”
A. Augustyn

„Dostarczeniu klientowi zdarzeń wywołujących u niego pożądane przeżycia, 

doświadczenia i emocje, na których podstawie budowana jest relacja z klientem”

J. Berniak-Woźny



MARKETING RELACYJNY

Marketing Relacyjny (ang. relationship

marketing) zwany jest inaczej marketingiem 

partnerskim. Jest to szczególny rodzaj marketingu, 

który staje się coraz bardziej popularny wśród 

firm usługowych – jego głównym zadaniem jest 

utrzymanie już istniejących klientów poprzez 

zrozumienie i zaspokojenie ich potrzeb. Kluczową 

rolę odgrywa tutaj podejście indywidualne do 

każdego klienta, ponieważ właśnie wtedy 

najłatwiej jest zaprojektować ofertę spełniającą 

konkretne oczekiwania.



MARKETING WYDARZEŃ

Marketing wydarzeń (ang. event marketing) przeważnie 

rozumiany jest jako narzędzie promocyjne polegające na 

organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) 

masowych służących realizacji celów firmy wobec 

otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego: klientów, 

decydentów, kontrahentów, środowisk opiniotwórczych i 

pracowników. Event marketing jest także jednym z 

najskuteczniejszych narzędzi komunikacji.

Posiada wyjątkową cechę – dwukierunkowość. Pozwala 

ona dzięki organizowanym wydarzeniom, na 

oddziaływanie na wybrane podmioty poprzez prezentacje 

własnych idei.

Jednocześnie, dzięki bezpośredniemu kontaktowi 

pozwala na poznanie postaw i opinii podmiotów na które 

oddziałuję.



MARKETING WYDARZEŃ

Kryterium miejsca

• przywiązany 

• objazdowy 

• stacjonarny

Kryterium czasu

• jednodniowe 

• wielodniowe 

• etapowe

Kryterium 

powtarzalności

• jednorazowe 

• kilkurazowe 

• cykliczne

Kryterium odbiorców

• wewnętrzne

(pracownicy) 

• zewnętrzne

Kryterium 

dostępności

• otwarte 

• zamknięte

Kryterium zasięgu

• kameralne 

• grupowe

• masowe

• globalne

Kryterium celów

• wizerunkowe (marka, polityk) 

• posprzedażowe 

• non profit 

• nagłośnienia produktu, 

którego reklama jest ograniczona 

• partyzanckie

Kryterium interakcji 

z uczestnikami 

• aktywne 

• pasywne

Kryterium rozgłosu

• medialne 

• kameralne



Analiza zasobów

firmy

Analiza otoczenia rynkowegoZestawienie mocnych 

i słabych stron z szansami 

i zagrożeniami w otoczeniu

Cele i działaniaMisja firmy

Określenie możliwości strategicznych

Porównanie i ocena możliwości strategicznych 

Wybór najlepszej strategii
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Tworzenie strategii



Etapy strategicznego planowania marketingowego

Identyfikacja kluczowych problemów

Określenie misji przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza SWOT

Formułowanie celów

Opracowanie strategii alternatywnych

Wybór najlepszej strategii

Opracowanie operacyjnych 

programów marketingowych

Opracowanie budżetu

Analiza możliwości planu

Wdrożenie i kontrola realizacji

Formułowanie, ocena i wybór 

strategii marketingowej



Proces kontroli marketingu

Zadania (normy) ustalone w 

strategicznym planie 

marketingowym

Pomiar i ocena 

prowadzonych działań

Porównanie bieżących wyników 

z przyjętą normą

Niezgodność w granicach 

przyjętych wyników

Kontynuacja działań

Niezgodność przekraczająca 

normy

Podjęcie działań korygujących

Ponowna ocena



Rodzaje kontroli marketingu

Rodzaje kontroli Odpowiedzialność Cel Metody

Kontrola planu rocznego
Najwyższy i średni 

szczebel zarządzania

Sprawdzenie, czy 

założenia planu zostały 

osiągnięte

Analiza: sprzedaży, 

udziału w rynku, kosztów, 

finansowania

Kontrola rentowności Komórka ds. marketingu

Ustalenie miejsca

powstania zysku lub 

straty

Analiza zysku 

w przekroju: produktów, 

rynków sprzedaży, grup 

klientów, kanałów 

dystrybucji

Kontrola efektywności Komórka ds. marketingu
Ocena i poprawa procesu 

działań marketingowych 

Analiza skuteczności: 

pracy sprzedawców, 

reklamy, promocji 

sprzedaży, dystrybucji

Kontrola strategiczna
Najwyższy i średni 

szczebel zarządzania

Ustalenie, czy firma 

wykorzystuje swoje 

szanse rynkowe

Analiza strategiczna



WNIOSKI
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uzupełniamy kształcenie 
zawodowe, przybliżając je do 

rzeczywistych potrzeb 
pracodawcy lub grupy 

pracodawców; 

wprowadzamy do  kształcenia 
zawodowego standardy 

obowiązujące na rynku pracy;

spełniamy wymogi określone 
dla danej normy - traktowane

przez pracodawców jako
gwarancje umiejętności;

przygotowujemy do 
potwierdzania nabytej wiedzy i 
umiejętności wg określonego 

standardu;

stwarzamy uczniom możliwość 
zdobywania cenionych na 
rynku pracy certyfikatów,  

świadectw;

ułatwiamy pracodawcom 
odczytywanie potwierdzonych 

umiejętności – certyfikaty 
powszechnie znane; 

poszerzamy zakres 
zdobywanej wiedzy i 

umiejętności, kompetencji, 
poprzez realizację staży 
zagranicznych w ramach 

projektów unijnych;

zwiększamy mobilność na 
polskim i na europejskim 

rynku pracy;

uzyskujemy coraz lepsze 
wyniki kształcenia, dzięki 

którym uczniowie dokonują 
świadomego wyboru 

preferowanej, indywidualnej 
ścieżki edukacji i kariery 

zawodowej;

pozyskujemy interesariuszy 
wspomagających kształcenie 

zawodowe;

podnosimy atrakcyjność 
kształcenia zawodowego -

budujemy pozytywny 
wizerunek szkoły; 

wprowadzamy zmiany 
podnoszące jakość i 

efektywność kształcenia 
zawodowego;



Jak promować kształcenie zawodowe?
Skuteczne techniki promocji szkół kształcących 

w zawodach

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty 

dr Łukasz Wójtowicz


