
Kolejnym etapem udziału naszej szkoły w programie było przeprowadzenie procesu samooceny zgodnie z 
międzynarodowymi standardami opracowanymi dla szkół uczestniczących w SAS. Standardy te są również narzędziem 
służącym do planowania rozwoju szkoły.
W dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej warsztatów szkolnych spotkali się przedstawiciele pracowników, 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców: Bogusław Sukiennik, Grażyna Kansy, Katarzyna Dziurlikowska, Małgorzata 
Strzegowska, Elżbieta Domagała-Lisocka, Lidia Człapska, Teresa Kiełpińska- Ławicka, Iwona Łojko, Andrzej 
Kalwasiński, Dariusz Gajewski, Ewa Rajkowska, Patryk Sawicki, Kamil Wachaczyk i Patryk Orłowski oraz zaproszeni 
goście, reprezentujący środowisko lokalne: Joanna Banasiak i Aleksandra Gawlik z Książnicy Płockiej, ksiądz Adam 
Przeradzki z CARITAS, Danuta Lewandowska i Janina Kamińska z PCK, Beata Cybula z OHP, Małgorzata Wyszyńska 
reprezentująca Zespół Niezależnych Realizatorów Programu „PROFIL”. 
W obu spotkaniach uczestniczył również facylitator spoza szkoły (pan Aleksander Suhak) oraz opiekun z ramienia 
MSCDN (pani Aneta Gładys). 
                                   

   

Uczestnicy spotkania pracowali w 4 grupach. W skład każdej z nich wchodzili przedstawiciele różnych podmiotów 
szkolnych oraz środowiska lokalnego.  Ich zadaniem była ocena stopnia realizacji przez szkołę  standardów w 9 
obszarach: 
1. Przywództwo (przywództwo zapewnia wizję, strategię, wsparcie oraz przeznaczone na nie zasoby)  
2. Partnerstwo (szkoła blisko współpracuje z innymi, podejmując wspólne działania, dzieląc się informacjami i 
zasobami)
3. Integracja społeczna (wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, 
niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej)
4. Usługi/Oferta szkoły (zarówno szkoła jak i jej partnerzy oferują szeroki zakres usług, zgodnych z lokalnymi 
potrzebami)
5. Wolontariat (uczniowie i dorośli razem wspierają rozwój społeczności i środowiska lokalnego, pomagając uczynić je 
lepszym miejscem do życia, pracy i nauki)
6. Uczenie się przez całe życie stwarzane są możliwości uczenia się przez całe życie dla zdobycia wykształcenia, 
umiejętności zawodowych i dla przyjemności)
7. Rozwój społeczności (szkoła wspiera społeczność lokalną w rozpoznawaniu jej problemów i ich rozwiązaniu)
8. Angażowanie rodziców (szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, pomagając usuwać bariery stojące na przeszkodzie 
ich partycypacji i zapewnieniu dzieciom w domu warunków sprzyjających uczeniu się)
9. Kultura organizacyjna szkoły (Szkoła Aktywna w Społeczności jest otwarta na zmiany. Zasady demokracji są 
stosowane we wszystkich sferach życia szkolnego)

              



              

             

Standardy SAS pomagają szkole, która przeprowadzi proces samooceny: 
• zidentyfikować silne i słabe strony własnej pracy, 
• określić potrzeby ważne dla procesu nauczania-uczenia się, 
• rozwinąć współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami oraz zainteresowanymi osobami, 
• ocenić swoją współpracę ze społecznością lokalną, 
• określić ogólne zasady działalności szkoły i usług na jej terenie. 

Efektem dokonanej samooceny jest wspólnie przygotowany przez uczestników spotkania ogólny obraz szkoły, który 
posłuży do sporządzenie planu działań na najbliższy rok szkolny. 

                                    

Kolejne etapy udziału szkoły w programie obejmą realizację zaplanowanych działań (przy wsparciu innych SAS), 
ponowną samoocenę po ich zakończenie oraz opracowanie dalszych planów i ich realizację.  


