
Wicedyrektor Beata Ryńska mówi nam nie tylko o sobie

Rozmowa Oliwiera, dziennikarza naszego Koła
dziennikarskiego, z panią Beatą Ryńską - jedną
z wicedyrektorów naszej szkoły.

Oliwier:

Wicedyrektor Beata Ryńska: Nazywam się
Beata Ryńska, pełnię w naszej szkole funkcję
wicedyrektora. Prowadzę także zajęcia na
świetlicy. Bardzo lubię swoją pracę, kontakt z
uczniami. Jestem nauczycielem od 15 lat.
Swoją pracę wykonuję z wielką pasją .

O.:

B.R.: Praca wicedyrektora naszej szkoły, to
bardzo dużo obowiązków zarówno
dydaktycznych, ale także organizacyjnych. Tak
jak wiecie nasza szkoła jest szkołą nowo
otwartą i jest bardzo dużo dokumentów i dużo
różnych spraw formalnych, które trzeba szybko
zorganizować, żeby było dla wszystkich
przyjemnie, bezpiecznie i żeby wszyscy byli
zadowoleni.

Czy uczniowie mogą się do Pani zgłaszać
bezpośrednio w jakiś sprawach?

Oczywiście! My jesteśmy otwarci, zwłaszcza
jeżeli coś się dzieje, to uczniowie zawsze mogą
do nas przyjść. Trzeba także pamiętać, aby
udać się zawsze do wychowawcy i
poinformować go o danej sytuacji, problemie.
Jeżeli jednak z jakiś powodów nie chcecie
rozmawiać z wychowawcą, to zapraszam do
mojego gabinetu .

O. :

B.R.: Teraz, w okresie jesiennym i zimowym,
który się zbliża, to na razie nie. Musimy ustalić
pewne procedury, które będą obowiązywały,
jak będziecie mogli wychodzić na dwór. Z całą
pewnością powrócimy do tego tematu na
wiosnę .

Proszę powiedzieć naszym Czytelnikom
kilka słów o sobie.

A na czym polega praca jako wicedyrektora
naszej szkoły?

Czy uczniowie mogą wychodzić na dwór na
przerwach?

O.:

B.R. : Myślę, że nie będzie takiej sytuacji, gdyż
według prawa rodzice nie mogą nie wyrazić
zgody na przyjęty system oceniania .

O.:

Co się stanie, jeżeli uczeń oraz jego rodzicie
nie podpiszą regulaminu stawiania ocen przez
danego nauczyciela? Czy w takim przypadku
oceny będą unieważnione ?

Jaka jest procedura uchwalenia regulaminu
wystawiania ocen?
B.R.: W naszej szkole, tak jak w każdej publicznej
placówce oświatowej obowiązuje wewnątrzszkolny
system oceniania. Procedura ustalania
wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest taka, że
Rada Pedagogiczna czyli wszyscy nauczyciele
składają nam swoje propozycje, podają kryteria
oceniania z danego przedmiotu. Później się wszyscy
spotykamy, analizujemy i sprawdzamy wszystko pod
kątem prawnym. Ostatecznie zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną wewnątrzszkolny system
oceniania przekazywany jest do zatwierdzenia Radzie
Rodziców. Po uwzględnieniu uwag ze strony Rady
Rodziców, wewnątrzszkolny system oceniania
przekazywany jest wszystkim uczniom i ich rodzicom.
O.: Dziękuję bardzo Pni dyrektor za rozmowę .
B.R.: Dziękuję również .

Na zdjęciu nasza pani wicedyrektor
z Oliwierem z klasy VII

Beata
Ryńska

Fot. Jadwiga Zagozda

8


