
 

Instrukcja  

zgłaszania praktyk szkół zawodowych w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia w konkursie  

„Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 

 

JAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSIĆ PRAKTYKĘ W KONKURSIE: 

1. Praktykę należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie 

internetowej www.najlepszazawodowa.pl. Formularz należy pobrać ze strony, wypełnić i zapisać 

jako plik pdf. 

2. Załącznikiem obowiązkowym do formularza jest prezentacja albo film z przedstawieniem 

zgłaszanej praktyki [plik z prezentacją lub filmem powinien mieć format nieedytowalny, 

uniemożliwiający wprowadzanie dalszych zmian np. pdf, ppsx (pokaz), mp4 itp.] 

3. Kolejnym obowiązkowym załącznikiem są zgody na utrwalenie i publikację wizerunku osób 

występujących na zdjęciach w prezentacji lub występujących w filmie. Wzory zgód są 

zamieszczone na stronie internetowej www.najlepszazawodowa.pl. Podpisane zgody należy 

przesłać w formie skanu. 

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z prezentacją lub filmem oraz z wymaganymi zgodami należy wysłać 

w jednej wiadomości pocztą e-mail na adres konkurs@najlepszazawodowa.pl. Jeżeli rozmiar pliku 

zawierającego prezentację lub film jest zbyt duży, by przesłać go pocztą e-mail, należy w 

wiadomości z formularzem umieścić link, który umożliwi pobranie prezentacji lub filmu. 

5. Tytuł wiadomości e-mail zawierającej formularz wraz z filmem/prezentacją lub linkiem powinien 

zawierać sformułowanie: Zgłoszenie konkursowe i nazwę szkoły (w przypadku długich nazw może 

być to nazwa w wersji skróconej). Podobnie proszę nazwać pliki z formularzem i 

prezentacją/filmem – tak by łatwo było je zidentyfikować. 

Uwaga! Zgłoszenia niekompletne, tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów 

(formularza i prezentacji/filmu albo formularza i linku do prezentacji/filmu, wymaganych zgód na 

utrwalenie i publikację wizerunku) nie będą brane pod uwagę w ramach konkursu.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 Formularz przygotowany jest w formie dokumentu Word (docx) – częściowo zablokowanego. 

Odblokowane do edycji są tylko te pola, które należy wypełnić. Nie należy próbować likwidować 

blokady niektórych obszarów dokumentu.  

 Po pobraniu i otwarciu dokumentu należy na górze na żółtej belce klikąć „Włącz edytowanie”. 

 Jeśli po pobraniu pliku, plik nie otwiera się (nie zostaje zidentyfikowany jako docx), należy 

spróbować pobrać plik za pomocą innej przeglądarki (np. chrome). 

 Żeby dokument wyświetlił się i działał prawidłowo, najlepiej korzystać z komputera z pakietem 

MS Office, a nie z pakietem Open Office.  

http://www.najlepszazawodowa.pl/
http://www.najlepszazawodowa.pl/
mailto:konkurs@najlepszazawodowa.pl


 
I. INFORMACJE O SZKOLE WDRAŻAJĄCEJ PRAKTYKĘ 

Należy podać informacje nt. szkoły w odpowiednich polach formularza zgłoszeniowego. 

Uwaga!: Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dane osoby do kontaktu dotyczyły osoby faktycznie 

odpowiedzialną za realizację praktyki i zgłoszenie jej do konkursu. 

II. INFORMACJE O ZGŁASZANEJ PRAKTYCE 

Należy podać informacje nt. praktyki w odpowiednich polach formularza zgłoszeniowego. 

Wskazówki dodatkowe: 

● „Tryb realizacji praktyki”: 

Należy wskazać, czy praktyka ma charakter jednorazowy, ciągły czy cykliczny: 

o jednorazowa – gdy była realizowana jednokrotnie, została zakończona, a jej efekty 

zostały zmierzone lub ocenione 

o ciągła – gdy realizowana jest w sposób ciągły, a jej efekty są możliwe do wskazania 

i zmierzenia na bieżąco 

o cykliczna – gdy realizowana jest cyklicznie (np. raz w roku, raz w semestrze, kwartalnie 

itp.), zrealizowano przynajmniej jeden jej cykl, a jej efekty zostały zmierzone lub 

ocenione. 

● „Doprecyzowanie ram czasowych”  

Prosimy o podanie ram czasowych, w których realizowana była zgłaszana praktyka: 

o Praktyka jednorazowa:  od [data] – do [data]  

o Praktyka cykliczna: czas trwania praktyki w jednym cyklu, częstotliwość cyklu,  

ile edycji, data pierwszej edycji 

o Praktyka ciągła: data rozpoczęcia stosowania praktyki. 

● „Obszar, którego dotyczy praktyka” 

Spośród czterech wymienionych w formularzu obszarów należy wybrać jeden, którego 

dotyczy zgłaszana praktyka.  

● „Uzasadnienie przypisania praktyki do danego obszaru” 

Należy krótko uzasadnić, że zgłoszona praktyka przyczynia się do podniesienia jakości pracy 

szkoły we wskazanym obszarze. Uzasadnienie nie powinno przekraczać 500 znaków  

(ok. 2-3 zdania). 

III. STRESZCZENIE ZGŁASZANEJ PRAKTYKI 

Streszczenie zgłaszanej praktyki nie powinno przekraczać 1500 znaków. Powinno ono zawierać 

informacje, jakiego problemu dotyczy praktyka, co ma na celu, na czym polega. Prosimy o wzięcie 

pod uwagę faktu, że streszczenie będzie wizytówką praktyki, którą udostępnimy na stronie 

internetowej SZNJ. Bardziej szczegółowe informacje na temat praktyki zawarte będą w filmie lub 

prezentacji. 



 
 

WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI i FILMU 

Wymogi formalne: 

● Plik z prezentacją lub filmem powinien mieć format nieedytowalny, uniemożliwiający 

wprowadzanie dalszych zmian np. pdf, ppsx (pokaz), mp4 itp. 

● Długość prezentacji to maksymalnie 25 slajdów. Długość filmu to maksymalnie 7 minut. 

Uwaga! Na ocenę ma wpływ zawartość, a nie długość prezentacji lub filmu (prezentacje krótsze 

niż 25 slajdów i filmy krótsze niż 7 min. nie będą z tego powodu oceniane niżej). 

Wymogi merytoryczne: 

Prezentacja lub film powinny zawierać następujące informacje dotyczące zgłaszanej praktyki: 

● diagnozę – opis potrzeby lub problemu, na które praktyka jest odpowiedzią; 

● wskazanie pomysłodawcy praktyki i ewentualnych źródeł inspiracji (skąd została 

zaczerpnięta); 

● wskazanie, kto jest odbiorcą praktyki  (grupy docelowe, do których praktyka jest 

skierowana) oraz jaką skalę miały podjęte działania (np. czy dotyczyły pojedynczych 

uczniów, czy całej szkoły itp.); 

● określenie, jakie zasoby ludzkie i materialne zostały zaangażowane w realizację praktyki; 

● opis realizacji praktyki: jej elementów składowych, etapów realizacji, podejmowanych 

działań i zastosowanych metod, narzędzi itd., informację o innych podmiotach  

(np. szkołach, rodzicach, przedsiębiorstwach, urzędach itp.) zaangażowanych w realizację 

praktyki, jeżeli taka współpraca miała miejsce; 

● informacje, jakie osiągnięto efekty, jakie zostały wypracowane rezultaty; w jaki sposób  

i w jakim stopniu zgłaszana praktyka odpowiada na zdiagnozowany problem lub potrzebę; 

czy rezultaty/efekty można opisać ilościowo; w jaki sposób wypracowana praktyka wpłynęła 

na wzrost jakości szkoły, realizację jej celów; 

● wskazanie, czy praktyka wykorzystuje innowacyjne metody/elementy, a jeśli tak, na czym 

polega ich innowacyjność. 

Uwaga! Treść prezentacji lub filmu powinna dotyczyć przede wszystkim zgłaszanej praktyki, a nie 

szkoły i jej historii.  


