
Jaka będzie niedaleka przyszłość naszej szkoły i
od czegoona zależy?

Co Pani sprawiło największą radość w
naszej szkole?

Gratulujemy Pani Dyrektor raz jeszcze
wygranego konkursu na dyrektora szkoły i
życzymy dużo życzliwości od wszystkich
uczniów i ich rodziców, pracowników oraz
determinacji w osiąganiu celów rozwijających
nasze pokolenie w murach tej wspaniałej i
nowoczesnej szkoły.

Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę i
umiejętności oraz aspekty życia społecznego,
tak aby każdy uczeń znał języki, dobrze
posługiwał się technologią TIK, a jednocześnie
szanował drugiego człowieka. Sprzyjam
edukacji przyjaznej dziecku, otwartej na
inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców.
Chcę, aby uczniowie szkoły, którą zarządzam,
byli świadomymi, szczęśliwymi ludźmi,
potraf iącymi odnaleźć swoją życiową i
zawodową drogę. Ludźmi, którzy będą
odpowiedzialnie podejmować decyzje, którzy
będą potrafili rozmawiać z drugim człowiekiem
i rozumieć go. Zależy mi, aby absolwent szkoły:
poznawał własne talenty, uzdolnienia, mocne
strony, umiał zaspokajać swoje potrzeby
zgodnie ze społecznymi regułami, ale
jednocześnie był samodzielny w myśleniu i
postępowaniu, umiał uczyć się szybko i
skutecznie, był dobrze przygotowany do
kolejnegoetapuedukacji.
Dołożę wszelkich starań, aby uczniowie dobrze
czuli się w szkole, aby poprzez zaangażowanie,
przyjazne relacje, podejście i projekty czerpali
radość i satysfakcję z bycia uczniem Szkoły
PodstawowejNr6wGdańsku.

Przygotowanie szkoły do otwarcia, abyście 2
wrześniamogli w komfortowych i bezpiecznych
warunkach rozpocząć naukę w Szkole
PodstawowejNr6.
Praca z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami
pasjonuje mnie, rozwija i daje dużo satysfakcji.
Zawsze uważałam, że prawdziwą radość daje
zrobienie czegoś wartościowego z myślą o
drugim człowieku. Dlatego przez całe życie
starałam się robić więcej, niż się ode mnie
oczekiwało, poświęcać czas i siły do realizacji
działań służących dobru wspólnemu. Lubię
dzielić się wiedzą i doświadczeniem, to daje mi
radość.
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Z PAMIĘTNIKA
UCZNIA:

Hubert, kl. III - w środę i
w czwartek były alarmy
przeciwpożarowe na
całą szkołę. Na szczęście
nic się nie stało.
Michał, kl. III - fajne:
(mega fajne)- kolega ze
starej szkoły do mnie
przyjdzie. Niefajne:
miałem złą ocenę.
Niemiłe: ( ultra niemiłe)
pani powiedziała, że 3
godziny będziemy robić
próbę.


