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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka organizacji i zarządzania szkołą i 
placówką wychowania przedszkolnego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of organization and management 
of the school and pre-school education 
institution  

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 15 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie pedagogiki szkolnej  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Student zna i rozumie elementy metodyczne organizacji i zarzadzania szkołą/placówką 
przedszkolną  

C2. Kreowanie kompetencji studenta w zakresie sposobów, form i środków optymalnego 
zarządzania w szkole/przedszkolu  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna, rozumie i prezentuje teorię, metodologię oraz 
procedury badawcze z zakresu organizacji i zarzadzania w 
oświacie  

K_W03 

W_02 Rozpoznaje podstawy teoretyczne praktyki zarzadzania w 
szkole i przedszkolu oraz metodyki jej optymalizacji, 
uwzględniając zasady prawa autorskiego, RODO oraz 
własności intelektualnej 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi korzystać z nowoczesnych programów i 
rozwiązań technologicznych w celu doboru źródeł, metod i 
narzędzi niezbędnych do kompleksowej analizy i interpretacji 
problemów związanych z organizacją i zarzadzaniem oświatą 

K_U01 

U_02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki szkolnej/przedszkolnej oraz zarzadzania i 
organizacji w celu analizowania, diagnozowania i 
projektowania optymalnych i systemowych rozwiązań w 
organizacji i zarzadzaniu w szkole i przedszkolu 

K_U03 

U_03 Posiada umiejętność innowacyjnego rozwiązywania 
problemów w zakresie organizacji i zarządzania szkołą i 
przedszkolem, prognozowania ich przebiegu oraz 
przewidywania skutków planowanych działań 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności pedagogicznych i w zakresie zarzadzania oświatą, 
uznając wartość tych nauk w integralnym rozwoju jednostki i 
budowaniu prawidłowych więzi w szkole/przedszkolu oraz w 
innych środowiskach społecznych, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym 

K_K02 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, precyzyjnie 
wyraża odrębne stanowisko  

K_K01 

K_03 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy 
akademickiej i pedagogicznej 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie metodyki organizacji i zarządzania oświatą. 
2. Podstawy teoretyczne zarządzania i organizacji w szkole/przedszkolu. 
3. Podstawy prawne funkcjonowania szkoły/przedszkola: ustawy i rozporządzenia oraz 

prawo wewnętrzne (statut, regulaminy),  
4. Podmiotowe i przedmiotowe zasoby organizacji szkoły/przedszkola oraz ich koordynacja 

w kierowaniu szkołą/przedszkolem. 
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5. Metody, techniki i narzędzia diagnozy stanu organizacyjnego szkoły/przedszkola i ich 
zarządzania w obszarze administracyjnym i organizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego i profilaktycznego, stosowanych technik i stylu zarządzania. 

6. Metody, techniki i narzędzia diagnozy statusu podmiotów szkoły/przedszkola w procesie 
zarządzania: uczniów/dzieci, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców – 
respektowania ich praw, jakości komunikacji międzyludzkiej, różnego typu 
odpowiedzialności za funkcjonowanie i realizację celu szkoły/przedszkola. 

7. Analiza SWOT w szkole/przedszkolu. 
8. Projektowanie adekwatnych do diagnozy projektów doskonalących elementy 

podmiotowego i przedmiotowego zarządzania szkołą/przedszkolem, ich struktura 
(przedmiot, cele, zadania, treści, stosowane procedury metodyczne, ewaluacja) wraz ze 
sposobami wykorzystania TIK. 

9. Projektowanie wybranych regulaminów, katalogu zasad komunikacji między 
podmiotami szkoły, metod przekazu niezbędnych informacji bieżących i stałych, w tym 
również w zakresie bezpiecznego zachowania dzieci i uczniów w placówce oświatowej i 
poza nią, sposobu uczenia podmiotów szkoły udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym (pomocy przedmedycznej). 

10. Metodyka zarzadzaniem czasem w szkole/przedszkolu.  
11. Kompetencja, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność do rozwoju – metodyka 

kształtowania twórczych nauczycieli, liderów i menedżerów współczesnej 
szkoły/przedszkola. 

12. Aspekty aksjologiczno-etyczne i ewaluacyjne w metodyce organizacji i zarzadzania 
szkołą/przedszkolem. 

 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Opis teoretyczny w pracy 
końcowej 

Praca końcowa 

W_02 Wykład konwersatoryjny Opis teoretyczny w pracy 
końcowej 

Praca końcowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja problemowa 

Opis programu w pracy 
końcowej 

Praca końcowa 

U_02 Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja problemowa 

Opis programu w pracy 
końcowej 

Praca końcowa 

U_03 Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja problemowa 

Opis programu w pracy 
końcowej 

Praca końcowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja – plusy na 
liście obecności 

K_02 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja – plusy na 
liście obecności 

K_02 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja – plusy na 
liście obecności 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Udział aktywny w zajęciach: 30 pkt (każda ob. 2 pkt);  70 pkt praca końcowa – opracowanie projektu i 

jego obrona (70-60 – bdb; 59-45 – db; 44-30 – dst; 29 i mniej  - ndst); 

Skala ocen końcowych w pkt: 100-90 – bdb; 89-75 – db; 74-51 – dst; 50 i mniej – ndst  

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 – w ramach zajęć z możliwością konsultacji 
indywidualnych 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Dzierzgowska I., Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły, Warszawa 2011. 
Kobyliński S., Organizacja i zarzadzanie oświata (stan badań oraz kierunki i perspektywy rozwoju), 
w: red. C. Rogowski, Leksykon pedagogiki religii. Podstawy, koncepcje, perspektywy, Warszawa 
2007. 
Kubiczek B., Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka, Opole 2016. 
Maj A., Domagała-Zyśk E. (red.), Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych, Lublin 2012. 

Literatura uzupełniająca 

Cieślicki M., Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, w: red. C. Plewka i H. Bednarczyk, 
Vademecum menadżera oświaty, Radom 2000.  
Elsner D. (red.), Jak planować rozwój placówki oświatowej? Teoria i praktyka, Chorzów 2001.  
Elsner D.(red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, Radom 1997.  
Gawrecki L., Kompetencje menedżera oświaty, Poznań 2003.  
Gulski B., Skarzyńska-Sikora U., Szeloch Z. M., Podstawy organizacji i zarządzania, Lublin 1998.  
Herbst M. (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012. 
Jaremczuk K.(red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg 2004.  
Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 2001. 
Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań 
współczesności, Kraków 2011. 
Nalaskowski S., O kierowaniu szkołą, Kraków 2001.  
Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 2003.  
Wnuk-Bednarska I., Zarzadzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Warszawa 2010. 
Zając A., Autoewaluacja zmiany szkoły jako organizacji uczącej się, w: red. K. Denek i inni, Edukacja 
jutra, Wrocław 2004. 

 

 


