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SZANOWNA PANI DYREKTOR 
        Witamy, klasa 4b przygotowała pomocnicze pytania , na które może Pani odpowiedzieć lub 
zredagować tekst inaczej , tak aby powstał wywiad. Prosimy o wypowiedź , którą umieścimy na 
stronie szkoły w zakładce 60 -Lecia Szkoły. Jest to związane z zadaniami dotyczącymi  starań o 
nadanie szkole imienia Janusza Korczaka. 

 

1. W jakich latach była Pani dyrektorem naszej szkoły?  
Pierwszy raz byłam dyrektorem szkoły podstawowej w latach 2001 – 2003. Później, po 
utworzeniu Zespołu Szkół, w którego skład wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, pełniłam 
funkcję wicedyrektora. Następnie w latach 2013 – 2018 znowu pełniłam funkcję dyrektora 
szkoły podstawowej. 

2. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 
Zawsze wydawało mi się, że praca z ludźmi, dziećmi  jest ciekawa. Na pewno nie można się 
nudzić w tej pracy, ponieważ każdy dzień jest inny. Chociaż nie zawsze jest łatwo, to praca z 
dziećmi przynosi wiele satysfakcji.   

3. Kim chciała Pani być będąc dzieckiem? 
Będąc dzieckiem często bawiłam się w szkołę, więc chyba już wtedy podobał mi się ten zawód. 
Ale zawsze lubiłam sport i jako dziecko marzyłam też, żeby zostać tenisistką.  

4. Dlaczego została Pani dyrektorem i jak się Pani pracowało na tym stanowisku? 
Pracuję w szkole już 30 lat. Gdy się pracuje tak długo w jednym miejscu, to dobrze jest czasami 
coś zmienić i sprawdzić się w różnych rolach. Myślę, że dlatego kiedyś podjęłam decyzję, żeby 
zostać dyrektorem i trochę inaczej popracować dla dzieci i szkoły. Praca na stanowisku 
dyrektora wymaga umiejętności pracy nie tylko z dziećmi, ale i innymi pracownikami w szkole, 
nauczycielami, urzędnikami w mieście i kuratorium oświaty, instytucjami, które kontrolują 
szkołę. Widzicie więc, że jest to funkcja bardzo wymagająca, ale też przynosząca wiele 
satysfakcji, zwłaszcza, gdy uda się zrobić coś, co poprawia warunki nauki dla dzieci i nauczycieli. 

5. Czy miała Pani ulubioną klasę? 
Na pewno ulubionymi klasami dla każdego nauczyciela są klasy, w których ma się 
wychowawstwo. Ale czasami zapadają w pamięć też inne klasy.  I muszę, przyznać, że mam taką 
klasę, którą pamiętam szczególnie. Była to klasa, z którą prowadziłam kiedyś gazetkę szkolną. 
Pamiętam nawet do dzisiaj niektóre teksty i opowiadania, które pisali.  

6. Czy Pani pamięta największe sukcesy uczniów? 
Dla mnie największym sukcesem uczniów jest, gdy widzę jak się rozwijają, jak robią postępy w 
nauce, jak dojrzewają i stają się dobrymi i wrażliwymi ludźmi.  

7. Jaki kolor Pani lubi? 
Lubię kolory jesieni.  

8. Czy Pani ma lub miała zwierzątka w domu? 
Teraz nie mam zwierzątka, ale gdy moi synowie byli mali, to w domu były różne zwierzątka – 
chomiki, świnki morskie, papużki.  

9. Czy Pani lubi placki? 
Bardzo lubię placki ziemniaczane. Chociaż wiem, że nie należą do najzdrowszej diety, to 
uważam, że najważniejszy jest umiar i wystarczy się nie przejadać 😊  



10. Czy była pani kiedyś na Ukrainie? 

Tak byłam. Moi rodzice urodzili się niedaleko Lwowa. 3 lata temu wybrałam się w podróż, żeby 
zobaczyć Lwów i miejsca skąd pochodzi moja rodzina i gdzie urodzili się moi rodzice. Była to 
niezwykła podróż, pełna wzruszeń i wrażeń. Zobaczyłam, jak pięknym miastem jest Lwów. Miałam 
nadzieję, że niedługo znów się tam wybiorę, niestety wojna, która teraz jest na Ukrainie, wszystko 
zmieniła. 

 

     Prosimy o odpowiedź na te pytania lub o swoje inne wspomnienia dotyczące pracy w SP 5. 

Pozdrawiamy Panią i życzymy zdrowia i zadowolenia z życia. 

 

                                                                               Klasa 4 b z wychowawczynią Ewą Uznańską. 

 



 


