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Działania szkoły po samoocenie 

Samoocena rozpoczyna kolejny etap procesu doskonalenia się szkoły w odniesieniu do 

Międzynarodowych Standardów SAS. 

1/ Obraz ogólny  

Na zakończenie samooceny powstał plakat - Obraz ogólny, na którym zapisano końcową ogólną 

ocenę pracy szkoły w każdym z 10 Obszarów.   

Prosimy o przełożenie Obrazu ogólnego  z plakatu do tabeli Word (jest w materiałach dot. 

samooceny) i przysłanie e-mailem do osoby, która facylitowała samoocenę – w ciągu 1 tygodnia od 

zakończenia samooceny. 

2/ Powołanie Zespołu SAS  

 W szkole winien działać zespół przedstawicieli wszystkich 3 grup szkolnej społeczności, który pracuje 

nad Planem działania, monitoruje jego realizację i przygotowuje sprawozdanie. Dotychczasowa 

praktyka działania 1 nauczyciela, który koordynuje wszystko, nie sprawdza się ponieważ:  działania 

SAS obejmują wiele wątków pracy szkoły, utrudniony jest przepływ informacji do innych grup 

społeczności, zbyt wiele zadań spada na jedną osobę. 

Skład zespołu – proponujemy aby jego członkami byli: 

- 2-3 nauczycieli (w tym Koordynator SAS) – ważne, aby nie tylko Koordynator uczestniczył w pracach 

Zespołu, aby miał wsparcie, aby wiedza o SAS wśród nauczycieli była powszechna, aby mogli dzielić 

się zadaniami; dobrze byłoby gdyby w szkole podstawowej nauczyciele reprezentowali różne etapy 

nauczania; jeden z nauczycieli zostaje szkolnym Koordynatorem SAS w danym roku szkolnym, jest też 

szefem Zespolu SAS; 

- 3 uczniów – ważne jest, aby uczniów było 3, ponieważ wtedy, gdy któryś jest nieobecny, nadal 

żaden nie pozostaje jedynym wśród dorosłych; dobrze by było, aby uczniowie reprezentowali 

Samorząd Uczniowski (nie koniecznie główne władze, ale np. klasowe); dobrze, aby wszyscy nie byli z 

jednego rocznika; uczniowie będą łącznikami z Samorządem Uczniowskim, z którym będą mogli 

konsultować różne rzeczy, włączać uczniów za jego pośrednictwem w działania itp.; choć 1 z uczniów 

powinien mieć doświadczenie z samooceny SAS; 

- 2-3 rodziców – ważne, aby byli to reprezentanci Rady Rodziców (mogą być z klasowych); warto aby 

reprezentowali różne grupy np. w szkole podstawowej – oba etapy edukacyjne; będą  łącznikami z 

Rada Rodziców, z którą będą mogli konsultować różne rzeczy, włączać uczniów za jego 

pośrednictwem w działania itp.; min. 1 osoba powinna mieć doświadczenie z samooceny SAS. 

Uwaga! dla zachowania obiektywizmu, możliwości swobodnej pracy i zapewnienia reprezentacji 

potrzeba danej grupy, bardzo prosimy o zadbanie, aby członkowie Zespołu nie byli ze sobą 

spokrewnieni, a rodzice nie byli jednocześnie pracownikami szkoły. 
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Sposób pracy Zespołu 

Zespół SAS winien już na początku ustalić daty regularnych spotkań np. co 1,5-2 miesiące. Będą one  

poświęcone rozmowie o tym jak realizowany jest Plan działań i czy standardy i wskaźniki opisujące 

Obszary pracy SAS są w działaniach uwzględniane. Z każdego spotkania powinna powstać notatka, w 

której zapisane są najważniejsze spostrzeżenia i wnioski. 

Prosimy o przesłanie do osoby, która facylitowała samoocenę nazwiska i kontaktu (mail i telefon) 

do szkolnego Koordynatora SAS -  w ciągu 1 tygodnia po zakończeniu samooceny. 

 

3/ Ustalenie priorytetów na dany rok szkolny i praca nad Planem działania 

Plan działania powstaje w tabeli wg udostępnionego na platformie Moodle wzoru i jest tworzony 

przez Zespół SAS przy współpracy dyrektora szkoły i reszty społeczności szkolnej - wg uznania i 

potrzeb. 

Plan działań jest przyjmowany uchwałą rady Pedagogicznej i decyzjami SU i RR, podpisywany i 

dosyłany facylitatorowi - w 1 miesiąc po zakończeniu samooceny. 


