Polecamy także nasze inne publikacje:

Zarządzanie szkołą

rok szkolny
2013/2014
Dyrektor szkoły musi
w ciągu roku
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WSTĘP
Każdy dyrektor dąży do tego, by jego szkoła była wysoko w rankingach, uczniowie przychodzili do niej z ochotą, by kształciła wychowanków, którzy potem będą odnosić liczne sukcesy zawodowe. Dyrektor
z kolei to teraz nie tylko nauczyciel, który siedzi nad stertą papierów, ma
wszystko na swojej głowie, ale także menedżer, organizator, wychowawca. To dyrektor motywuje uczniów i nauczycieli, zachęca do rozwoju
własnego i szkoły. Zatem jak skutecznie zarządzać szkołą, wyznaczyć
ścieżki jej rozwoju, co stanowi o jej dobrym wizerunku? Pamiętaj, że
dzięki różnorodnej i aktywnej promocji Twoją szkołą zainteresuje się
znacznie większa liczba osób, co ma wpływ zarówno na ilościowy, jak
i jakościowy nabór nowych uczniów.
Dzięki wysokiej ocenie i dobremu wizerunkowi szkoła zyska wiarygodność i zaufanie oraz przychylność środowiska. Sprzyja to dobrej
ocenie działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki oraz kształtowaniu pozytywnej opinii. To z kolei zachęci przyszłych uczniów i ich
rodziców do nauki właśnie w niej. Do realizacji tego celu ważne jest
dotarcie do kandydata i jego rodziców, zapoznanie ich z ofertą, wzbudzenie zainteresowania szkołą oraz aktywne wpływanie na dokonywany
przez nich wybór.
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Wprowadzenie

Korzyści z opracowania planu rozwoju szkoły
Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (załącznik wymaganie 2.1): procesy
zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w niej koncepcji pracy. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną
koncepcją pracy. Koncepcja ta jest analizowana i modyfikowana w razie
potrzeb; znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.
Każda szkoła musi mieć zatem określoną koncepcję pracy, ma jednak
autonomię co do sposobu jej wypracowania i realizacji. Często punktem wyjścia do budowy takiej koncepcji staje się koncepcja konkursowa
dyrektora, którą opracował na konkurs poprzedzający powołanie go na
stanowisko. Dotyczy opisu poprawy funkcjonowania szkoły, czyli rozwoju organizacyjnego szkoły (ROS), który jest działaniem otwartym,
planowym, celowym i długotrwałym. Rozwój szkoły opisuje przyjęty
i realizowany program rozwoju szkoły dotyczący wszystkich najważniejszych (strategicznych) priorytetowych obszarów i celów.
Obecnie nie ma obowiązku opracowywania wieloletnich
programów rozwoju, jednak może to przynieść szkole wiele korzyści (tabela niżej).
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Korzyści z opracowania planu rozwoju szkoły

Korzyści z opracowania programu rozwoju
Konkretna korzyść

Komentarz/działania do podjęcia

Wytycza priorytety działań
i kierunki rozwoju szkoły

Wiadomo, które obszary wymagają podjęcia natychmiastowych działań, a które
da się odłożyć na później. Można wraz
z nauczycielami skoncentrować swoje
umiejętności na poszczególnych zadaniach. Realizując po kolei wyznaczone
punkty, kadra pracuje wydajniej.

Zwiększa dochody szkoły

Pozwala skorzystać z okazji na uzyskanie
grantów i dotacji celowych – łatwiej je
pozyskać, gdy są powiązane z głównymi
priorytetami i celami szkoły.

Oszczędza czas

Rozdziela zadania pomiędzy poszczególne osoby i przewiduje, jakiego typu
problemy mogą wystąpić. Dzięki temu
dyrektor uniknie nadaremnej pracy, błędów, marnotrawstwa pieniędzy i wysiłków
ludzi.

Wykorzystuje mocne strony
i zasoby szkoły

Każda grupa ma jakieś talenty, ale te
często pozostają niezauważone, niedocenione i niewykorzystane. Dobry plan
pomaga odkrywać te zasoby i wykorzystać je w sposób konstruktywny.

Stwarza poczucie
bezpieczeństwa

Wszyscy pracownicy, wolontariusze,
członkowie organizacji potrzebują
poczucia bezpieczeństwa. Dobry plan
porządkuje prace, wyznacza osoby odpowiedzialne, dzięki temu każdy wie, jaki jest
cel działań i przyszłość szkoły.
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Wprowadzenie

Czynniki wpływające na wysoką ocenę szkoły
Program rozwoju jest tylko jednym z przejawów kompleksowego
podejścia do procesu planowania pracy. Jego podstawą powinny być:
koncepcja pracy szkoły oraz jej wizja. Warto się więc zastanowić:
1) po pierwsze – co wpływa na wysoką ocenę szkoły, na co zwracają
uwagę uczniowie i rodzice, wybierając szkołę;
2) po drugie – co kształtuje wizerunek szkoły.
Zgodnie z marketingowym zarządzaniem szkołą na model jakości szkoły jako instytucji usługowej ma wpływ pięć podstawowych
składników:
1) rzetelność, czyli zdolność do wykonania usługi zgodnie z obietnicą,
2) zdolność reagowania na pojawiające się problemy,
3) pewność i gwarancja dotyczące wiedzy i kwalifikacji ze strony
pracowników, a zatem zdolność pracowników do wzbudzenia
zaufania,
4) materialne elementy świadczenia usług,
5) bezpieczeństwo i dostępność,
warto taką listę uzupełnić też o
6) wyróżniki i tradycje szkoły.
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie, jak klienci szkoły, uczniowie i ich rodzice, postrzegają realizację poszczególnych składników
wpływających na jej wysoką ocenę:
Nazwa składnika
I.
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Solidność i rzetelność,
czyli zdolność do
wykonania usługi
zgodnie z obietnicą

Jak klienci postrzegają
ten składnik jakości?
1) Czy szkoła dotrzymuje warunków oferty?
2) Czy dochodzi do dotrzymania obietnic
i terminów przez szkołę (nauczycieli)?
3) Czy zajęcia odbywają się zgodnie z planem?
4) Czy szkoła ma dobrą reputację?

Czynniki wpływające na wysoką ocenę szkoły

Nazwa składnika

Jak klienci postrzegają
ten składnik jakości?

II. Zdolność reagowania
na pojawiające się
problemy

1) Czy kierownictwo szkoły reaguje (odpowiednio szybko), jeżeli są problemy
z: realizacją procesu dydaktycznego
i wychowawczego, złym przepływem
informacji?
2) Czy nauczyciele i pracownicy szkoły
odpowiednio reagują w sytuacjach niestandardowych i kryzysowych?
3) Czy zalecenia i polecenia dyrektora
wdrażane są bez opóźnień?

III. Gwarancja dotycząca
wiedz y, k walif ikacji
i upr zejmości, c z yli
zdolność do wzbudzenia zaufania

1) Czy nauczyciele potrafią: przekazać
wiedzę uczniom, zaskarbić sobie szacunek uczniów i rodziców?
2) Czy nauczyciele sprawiają wrażenie kompetentnych oraz wzbudzają zaufanie?
3) Czy nauczyciele mają dobre relacje
z uczniami i rodzicami?
4) Czy rodzice są traktowani jak partnerzy
w procesie wychowawczym i wspieraniu procesu rozwoju uczniów?

IV. Materialne elementy
świadczenia usług

1) Czy wyposażenie szkoły umożliwia
realizację programu szkoły?
2) Czy szkoła ma pracownię komputerową?
3) Czy pomoce dydaktyczne ułatwiają realizację nowoczesnych form nauczania?

V. Bezpieczeństwo,
opieka i dostępność

1) Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
2) Czy nauczyciele właściwie sprawują opiekę nad uczniami podczas ich
pobytu w szkole?
3) Czy rodzice są na bieżąco informowani o trudnościach dydaktycznych lub
dotyczących zachowania ich dzieci?
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