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Przywództwo – wskaźniki 
Szkoła Aktywna w Społeczności to bardzo złożona organizacja, która wspiera 

zdobywanie wiedzy przez uczniów poprzez kompleksowe, ukierunkowane na konkretne 

cele działania, prowadzone we współpracy z rodzicami i innymi instytucjami. Aby to 

było możliwe, szkole potrzebne jest przywództwo, a nie tylko zarządzanie. Wymaga to 

szczególnego zestawu umiejętności i postaw. W ramach przywództwa konieczna jest 

umiejętność delegowania, dzielenia się nim i współpracy, dzięki czemu szkoła może przeistoczyć się  

w kluczową siłę prorozwojową w społeczności, której służy. 

 

1. Na ile nasza misja została uzgodniona przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, szerszej 

społeczności oraz innych instytucji i organizacji? 

 Podczas opracowywania naszej misji konsultowaliśmy się z uczniami, pracownikami i rodzicami.  

 Odbyliśmy specjalne spotkania z przedstawicielami uczniów, pracowników, rodziców i agencji 

partnerskich w celu uzgodnienia ostatecznej postaci misji.  

2. Jak bardzo angażujemy pracowników, uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności  

w opracowywanie i wdrażanie długo- i krótkoterminowych strategii i polityki zarządzania 

szkołą? 

 Nasza szkoła ma krótko- i długoterminową strategie, które zostały opracowane po konsultacjach  

z rodzicami, uczniami, pracownikami i przedstawicielami szerszej społeczności. 

 Odbyliśmy specjalne spotkania z przedstawicielami uczniów, pracowników, rodziców i szerszej 

społeczności, w tym pracodawców, podczas których uzgodniona zostały ostateczne wersje naszych 

długoterminowych i krótkoterminowych strategii i najważniejszych polityk.  

3. Na ile udało nam się znaleźć rodziców, którzy pomogą nam dotrzeć do innych rodziców, zwykle 

nie angażujących się w pracę z naszej szkoły? 

 Odbyliśmy konsultacje z rodzicami na temat tego, jak najlepiej zaangażować innych rodziców  

w nasze działania.  

 Wspólnie z częścią rodziców podjęliśmy działania, które mają zachęcić innych rodziców, aby stali 

się aktywnymi członkami szkolnej społeczności.  

 Mamy aktywnie działającą radę rodziców, którą oni sami prowadzą przy wsparciu pracowników 

szkoły.  

 Rodzice decydują o części działań na terenie szkoły i sami je prowadzą.  

4. Jak dobrze rozdzielamy zasoby (ludzi, sprzęt, pomieszczenia i fundusze) aby wesprzeć 

współpracę uczniów, pracowników szkoły, rodziców i członków społeczności lokalnej? 

 W miarę możliwości inicjatywy prowadzone przez pracowników, uczniów i rodziców mają 

zapewnione wsparcie specjalistów, a także fundusze, wyposażenie i lokal.  

 Osoby podejmujące w szkole inicjatywy zgłaszają, jakiego wsparcia specjalistów, funduszy  

i zasobów potrzebują do osiągnięcia sukcesu. 

 Osoby podejmujące szkolne inicjatywy mają uprawnienia do poszukiwania zewnętrznych zasobów  

i wiedzy w razie potrzeby.  

 Aktywnie zachęcamy uczniów, rodziców i pracowników, którzy podejmują inicjatywy do rozwijania 

postaw przedsiębiorczych. 

5. Jak bardzo wspieramy pracowników, rodziców i uczniów w rozwijaniu umiejętności, postaw  

i wiedzy, aby mogli przyjmować role przywódcze i inicjować nowe rozwiązania? 

 Zachęcamy pracowników, uczniów i rodziców do kierowania zadaniami. 

 Prowadzimy szkolenia, aby pomóc uczniom, pracownikom i rodzicom stać się skutecznymi liderami.  

 Zachęcamy do koleżeńskiego mentoringu, aby wspierać liderów wyłaniających się spośród uczniów, 

pracowników i rodziców.  

 Publicznie nagradzamy skutecznych liderów.  
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6. Na ile uwzględniamy wartości takie jak: równość, sprawiedliwość, prawa człowieka, aktywne 

obywatelstwo oraz uczenie się skoncentrowane na dziecku we wszystkich naszych działaniach?  

 Wartości te są zapisane w naszej misji i strategiach. 

 Wartości te są przedstawiane wszystkim nowym uczniom, pracownikom i rodzicom.  

 Wartości te znajdują się na naszej stronie internetowej (jeśli szkoła ją ma) oraz w materiałach 

drukowanych. 

 Jeden ze starszych stażem członków kadry jest odpowiedzialny za upewnienie się, że wszyscy 

rozumieją wartości, które leżą u podstaw naszej pracy.  

 Monitorujemy treści udostępniane na tablicach informacyjnych, stronie internetowej oraz 

materiałach drukowanych szkoły sprawdzając, czy wszystkie nasze komunikaty wpływają na 

rozwijanie aspiracji WSZYSTKICH naszych uczniów.  

7. Na ile dzielimy i przekazujemy przywództwo, aby pracownicy, rodzice i uczniowie mieli 

możliwość inicjowania nowych działań i kierowania nimi? 

 Większość decyzji jest podejmowana przez zespół złożony zarządzający złożony np. z dyrektora  

i wicedyrektora oraz szefów zespołów. 

 Uczniowie decydują o przebiegu niektórych działań i je przeprowadzają.  

 Podejmowanie decyzji jest powierzane wszystkim pracownikom, odpowiednio do ich umiejętności  

i wiedzy.  

 Każdy pracownik ma możliwość prowadzić co najmniej jedną nową inicjatywę rocznie.  

 Wszyscy pracownicy mają okazję odpowiadać i decydować (na odpowiednim poziomie)  

o wybranym aspekcie życia szkolnego.  

8. Jak aktywnie szkoła współpracuje z innymi organizacjami w ramach inicjatyw sąsiedzkich? 

 Szkoła podejmuje inicjatywy w sprawie działań w sąsiedztwie.  

 Szkoła dołącza do inicjatyw, podejmowanych w sąsiedztwie, które mają na celu poprawę jakości 

życia uczniów i ich rodzin.  

 Szkoła współpracuje z lokalnymi agencjami, aby podejmować wspólnie inicjatywy mające na celu 

poprawę szans życiowych uczniów i ich dla rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


