
Dziennikarka Agata: Jest Pani pierwszym
dyrektorem w rozpoczynającej się historii
naszej szkoły. Proszę powiedzieć Czytelnikom
,,Gazeciaka na 6” kilka słów o sobie

A. : Na czym dokładnie polega praca dyrektora

szkoły?

A.: Czybędzie sklepik szkolny?

A:Czy będąwycieczki dla uczniówzagranicę?

A.:Czy będą wprowadzone języki obce poza j.

angielskim i niemieckim?

A.: Czy będą organizowane apele dla całej

społeczności szkolonej i jak często?

A.: Na czym ma polegać działalność telewizji

szkolnej?

A.:Od kiedybędzie dostępny radiowęzeł szkolny?

Pani Dyrektor Szkoły OlgaMardzińska:Nazywam się

Olga Mardzińska i od 15 lat mam przyjemność

pracować w szkole. Studiowałam na Uniwersytecie

Gdańskim. Z wykształcenia i z zamiłowania jestem

nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, logopedą,

tutorem, a od 2014 roku pełniłam funkcję

wicedyrektora w szkole podstawowej. Przez cały

okres pracy dbam o rozwój zawodowy. Dodatkowo

ukończyłam studia podyplomowe z zakresu

Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania

Oświatą, abypodnieść jakośćmojej pracy.

O.M.: Organizować pracę adekwatnie do

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z

koncepcją szkoły. Moim zadaniem jako dyrektora

szkoły jest czuwać nad rozwojem każdego w naszej

społeczności- ucznia, nauczyciela. Stwarzać

warunki pozwalające i prowokującedorozwoju.

O.M.: Jeżeli Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

wystąpi z takim wnioskiem, wspólnie zastanowimy

sięnadsklepikiemze zdrową żywnością.

O.M.:Nowoczesna edukacja to realizacja
programów europejskich Erasmus Plus, eTwinning,
k tó re da ją okaz ję , by po łą czyć naukę
wypoczynkiem, wycieczkami zagranicznymi. Jako
osoba z doświadczeniem w aplikowaniu do
projektów unijnych oraz umiejętnościami
kierowania dużym zagranicznym przedsięwzięciem,
będę zachęcać kolejnych nauczycieli do
prowadzenia międzynarodowych projektów oraz
podejmowania współpracy z europejskimi

instytucjamiedukacyjnymi.

O.M.: Zgodnie z podstawą programową dla szkoły

podstawowej i ramowymi planami nauczania na I

etapieedukacyjnymkażdy uczeńobowiązkowouczy

się jednego języka – u nas w szkole jest to język

angielski, natomiast na II etapie edukacyjnym od

klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych-

języka angielskiego oraz języka niemieckiego. W

przyszłości będziemy poszerzać ofertę zajęć

pozalekcyjnych.

O.M.: Tak, pierwszy apel porządkowy już się odbył.

Doskonale zdaję sobie sprawę jak ważna jest

potrzeba budowania w uczniach samorządności,

postawy obywatelskiej, dlatego zamierzam

zwiększyć udział Was - uczniów nie tylko w

planowaniu, ale i w realizacji uroczystości szkolnych

różnego rodzaju, apelach, debatach itp. Będę

Waszymsprzymierzeńcemwdziałaniach.

O.M.: Jesteśmy szkołą nowoczesną i posiadamy
odpowiednią bazę oraz profesjonalny sprzęt do
nagrywania. Dlatego szkolna telewizja swoim
zasięgiem obejmie liczne cykle programów o
Gdańsku, historii i ciekawych osobowościach (np. w
ramach realizacji edukacji regionalnej), a także
wydarzeniach z życia szkoły, społeczności lokalnej.

O.M.: Radiowęzeł będzie stanowił sekcję

Samorządu Uczniowskiego- pomieszczenie i sprzęt

jest już dlaWasprzygotowany.
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Rozmowa naszej dziennikarki Agaty z klasy piątej z panią Olgą Mardzińską, naszym
dyrektorem szkoły
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