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19 listopada zespół redakcyjny gazetki szkolnej ,, Wesoła Szkoła’’ w składzie
Piotr Błaszczyk
Jakub Głowacki
Łukasz Jankowski
przeprowadzili wywiad z dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Topólce,

Panem mgr Grzegorzem Pieruckim.

Zadaliśmy Panu dyrektorowi 12 pytań.
Poniżej przedstawiamy szczegóły naszego wywiadu.
1. Czy podoba się Panu pańska praca?
-

Praca dyrektora jest bardzo ciekawym zajęciem i sprawia mi dużo radości,
szczególnie, że pracuję z takimi zdolnymi uczniami jak wy, wasze koleżanki
i wasi koledzy. Dyrektor nigdy nie narzeka na nudę. Mam dużo wyzwań
z zakresu unowocześniania naszej szkoły i przedszkola. Bardzo zależy mi,
aby wszyscy uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i czuli się
bezpiecznie. Sam dyrektor nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań,
na których mu zależy. Dlatego cieszę się ze współpracy ze wszystkimi
nauczycielami. Bardzo zaangażowana w życie szkoły jest Rada Rodziców
z przewodniczącą Panią Anną Karpińską. Jest wielu rodziców, którzy
bezinteresownie angażują się w działania szkoły. Również duże wsparcie
otrzymujemy od organu prowadzącego szkołę. Mam nadzieję, że bardzo
owocna będzie współpraca z nowo wybranym Wójtem Gminy Topólka,
ze wszystkimi radnymi i z każdym, kto chciałby uzyskać miano Przyjaciela
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

2. Jakiego przedmiotu uczy Pan w naszej szkole?
-

Zawsze bardzo lubiłem historię, dlatego też jako pierwszy kierunek
skończyłem historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzięki znajomości historii możemy zrozumieć czasy współczesne i różne
działania ludzi. Stąd tez istnieje powiedzenie, że historia lubi sie powtarzać.

W szkole średniej uczyłem się dwóch języków obcych. Był to obowiązkowy
od klasy V szkoły podstawowej język rosyjski i dodatkowy język niemiecki.
Jeszcze w trakcie studiów w Poznaniu zacząłem uczyć sie intensywnie języka
niemieckiego, uczęszczałem na kursy językowe, zdawałem egzaminy
w Instytucie Goethego. Lubiłem i nadal lubię czytać książki niemieckich
pisarzy.
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3. Ile lat pracuje Pan w szkole?
-

Jestem nauczycielem od 23 lat. W tym czasie pracowałem w kilku szkołach
podstawowych i gimnazjum. Na terenie naszej gminy pracuję od 1996 roku
- najpierw w Szkole Podstawowej w Emilianowie, a od 1999 r. byłem
nauczycielem języka niemieckiego i historii w Publicznym Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Topólce. Przez 5 lat pracowałem także w Szkole
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie. 1 września 2014 roku
zostałem dyrektorem naszej szkoły.

4. Jakie książki lubi Pan czytać?
-
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i J. W. Goethego muszę dodać popularnonaukowe książki historyczne.
Jako nauczyciel czytam również książki związane z tym , jak być dobrym
nauczycielem i jak pracować z wami. Lubię również wydania krajoznawcze na
temat krajów, w których mówi się w języku niemieckim. Jak wiecie, mamy
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5. Jakie Pan ma zainteresowania?
-

Poza książkami o tematyce historycznej i dziełami wspomnianych pisarzy
lubię programy historyczne prowadzone przez Bogusława Wołoszańskiego
z cyklu

,,Sensacje XX wieku”. Interesuję się także starożytnością i ,,klasyką

polskiego kina” Aktywnie spędzam swój czas wolny, gdy jeżdżę rowerem
i poznaję naszą okolicę.

6. Jakie filmy lubi Pan oglądać?
-

Lubię ekranizacje

polskiej i obcojęzycznej literatury. Chętnie oglądam

również komedie i filmy ukazujące paradoksy życia w Polsce w okresie
po II wojnie światowej, gdy nasz kraj nie był w pełni niepodległym państwem.

7. Jakie są Pana obowiązki?
-

Dyrektor poza pracą jako nauczyciel jest przede wszystkim menadżerem,
czyli zarządza całą szkołą. Zarządzanie szkołą polega na właściwym
kierowaniu i wspomaganiu pracy nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi. Ważna dla każdego dyrektora jest współpraca z organem
prowadzący ( z Panem Wójtem i radnymi), z Kuratorium Oświaty, z rodzicami
( m.in. z Radą Rodziców), z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
z policją, z parafiami naszej gminy oraz z wszystkimi instytucjami i osobami,
które chcą wspomagać rozwój naszej szkoły. Bardzo ważna jest dla mnie
współpraca z uczniami poprzez Samorząd Uczniowski, do którego należą
wszyscy uczniowie. Każdy dyrektor na początku swojej pracy planuje swoje
przedsięwzięcia. Chciałbym, aby w najbliższych latach doprowadzić do tego,
aby w naszej szkole wszyscy uczniowie rozpoczynali zajęcia o godz. 8.00 lub
o godz. 8.50. Widzę, że nie macie dobrych warunków do przebierania się na
wychowanie

fizyczne,

brakuje

zaplecza do

przechowywania sprzętu

sportowego. Wszyscy uczniowie korzystają tylko z dwóch
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W całej szkole są jedynie 2 małe szatnie. To również chciałbym zmienić.
Związane jest to z rozbudową szkoły. Mam nadzieję , że w ciągu najbliższych
lat uda nam się to zrealizować. Nasza sala gimnastyczna jest bardzo małym
pomieszczeniem, szczególnie, gdy odbywają się w niej uroczystości szkolne.
Częściowo rozwiązaniem tego problemu w okresie wiosenno – letnim
i jesiennym będzie modernizacja dziedzińca szkolnego, który znajduje się za
salą gimnastyczną. Korytarz i sale lekcyjne, które są na parterze wymagają
także gruntownego remontu. Również wyposażenie sal lekcyjnych, w których
odbywają się zajęcia dla klas IV – VI nadaje się częściowo lub całkowicie
do wymiany. Podobnie jest z salą komputerową, gdzie znajdują się stare
komputery, które często należy naprawiać. Jeszcze w tym roku szkolnym
czeka nas termomodernizacja szkoły i przedszkola, czyli wymiana starych

okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu, otynkowanie obydwu
budynków i zmiana kolorystyki elewacji. Z tym ostatnim zwrócę się
do uczniów o zgłaszanie pomysłów w konkursie ,,Szkoła w radosnych
barwach”. Oprócz tego mam nadzieję, że dojdzie do rozbudowy budynku, w
którym znajduje się Punkt Przedszkolny.

Myślę, że wskazane zadania,

wspólnie z organem prowadzącym i rodzicami, uda nam się w najbliższych
latach zrealizować i zmienić opisany wyżej obraz szkoły. Przede wszystkim
jednak interesuje mnie to, aby osiągnięcia uczniów w nauce i w konkursach
były jak najlepsze, aby każde dziecko mogło odkrywać i rozwijać swoje
zainteresowania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Bardzo ważne jest
dla mnie i wszystkich pracowników szkoły zapewnienie wam bezpiecznego
pobytu w szkole. Dyrektor nie może jednak zrobić wszystkich rzeczy
w krótkim czasie. Na każdy rok mam przydzielony budżet, czyli określoną
ilość pieniędzy, która musi wystarczyć na wynagrodzenia pracowników
i wszystkie inne wydatki związane ze szkołą, jak m.in. zakup pomocy
dydaktycznych, środków czystości czy też opału do centralnego ogrzewania.
Jednym słowem każdy dyrektor jest odpowiedzialny za to, aby przydzielone
pieniądze na początku roku wystarczyły do 31 grudnia. Przypominam,
że w naszej szkole nie ma pedagoga ani psychologa. Dlatego dyrektor
we współpracy z wychowawcami musi ponadto rozwiązywać bieżące
problemy związane z zachowaniem uczniów i wspomagać wszystkich w pracy
i w nauce szkolnej. Reasumując, dyrektor jest odpowiedzialny za kształcenie,
wychowanie, opiekę i sprawy finansowo – gospodarcze. Na bieżąco musi
dostrzegać problemy i starać się je rozwiązywać w krótszym lub dłuższym
okresie. W wielu z wymienionych powyżej zadań w dużych szkołach
dyrektora wspomaga jego zastępca. W naszej szkole funkcję wicedyrektora
sprawuje Pani mgr Anna Michalak.

Nadmienię,

że nasza szkoła, poza

uczniami w 12 klasach od I do VI, składa się także z dzieci pięcioi sześcioletnich w 3

oddziałach przedszkolnych i najmłodszych trzy-

i czteroletnich przedszkolaków w 2 grupach przedszkolnych, które znajdują się
w osobnym budynku nazywanym Punktem Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce. Za pracę z tymi dziećmi
również odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej.

8. Ilu w szkole jest nauczycieli?
-

W oddziałach przedszkolnych pracuje 5 nauczycieli, a w klasach I – III uczy
6 nauczycieli. W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 2 nauczycieli,
w bibliotece szkolnej pracuje 1 nauczyciel, 18 nauczycieli prowadzi zajęcia
w klasach IV – VI.

Są nauczyciele, którzy pracują tylko w Szkole

Podstawowej, inni pracują w 2 szkołach lub prowadzą zajęcia zarówno
w przedszkolu, jak i w klasach I – VI. W sumie w naszej szkole pracuje
31 nauczycieli, 1 asystent nauczyciela i 3 panie, jako pomoc nauczyciela.
Ponadto, aby w szkole było czysto, ciepło i właściwie prowadzona była
dokumentacja oraz żeby uczniowie mieli przygotowany obiad, zatrudnionych
jest 10 pracowników obsługi i administracji.

9. Czy praca dyrektora jest trudna?
-

Myślę, że odpowiadając na 7 pytanie, możemy wyobrazić sobie, jakie zadania
stoją przed dyrektorem Szkoły Podstawowej w Topólce. Uważam, iż praca
dyrektora jest bardzo złożonym zajęciem. Wymaga ona dużej wyobraźni
i odpowiedzialności. Czasami należy podejmować szybko decyzje, innym
razem należy się bardzo zastanowić nad problemem. Przede wszystkim trzeba
pamiętać, że pracujemy z ludźmi, że każdy człowiek chce być zauważony
i doceniany.

10. Jak to się stało, że zdecydował się Pan kandydować na dyrektora szkoły?
-

Zawsze interesowały mnie nowe wyzwania. Nigdy nie lubiłem i nie lubię
,, chować głowy w piasek”, czyli odsuwać problem lub udawać, że go nie ma.
Kierowanie tak dużą szkołą, tyloma uczniami i pracownikami to nieustające
wyzwania. To praca, w której codzienne dzieje się coś nowego i gdzie ciągle
trzeba podejmować jakąś decyzję. Ponadto zawsze dawało mi satysfakcję
robienie czegoś dla innych, gdyż czynienie dobra to jak zabawa
z bumerangiem, który zawsze powraca. Myślę, że te aspekty zadecydowały
o tym, że po ogłoszeniu konkursu

na stanowisko dyrektora szkoły

postanowiłem złożyć swoją ofertę. Dalsza lub mniej daleka przyszłość
odpowie na pytanie, jak zostanie oceniona moja praca przez uczniów,
nauczycieli i rodziców.

11. Co Pan ceni w uczniach najbardziej?
-

W uczniach doceniałem i stawiam za wzór ciekawość. Bardzo lubię, gdy
zadajecie pytania, gdyż człowiek, który pyta, myśli i podpowiada mi,
że interesuje go przedstawiany temat lub problem. Dlatego każde wasze
pytanie zadane na lekcji lub w innym miejscu jest dla mnie ważne. Bardzo
cenię w was wytrwałość w dążeniu do celu, radość życia, uśmiech i to, że
,,jesteście tacy, jacy jesteście”. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i dlatego
cenię w was to , co macie w sobie najlepszego. Każdy ma w sobie jakąś
iskierkę, czyli talenty, które trzeba wydobyć i rozwijać, szczególnie w takim
wieku, w jakim wy teraz jesteście.

12. Czy ma Pan jakieś życiowe motto?
-

Wychodzę z założenia, iż ,,mylenie się jest rzeczą ludzką”. Ten tylko się nie myli, kto
nic nie robi lub unika rozwiązania ciągle pojawiających się problemów. Uważam,
że wielką zaletą człowieka jest umiejętność przyznania się do popełnionych błędów
i postrzegania swojej pracy z perspektywy, czyli z punktu widzenia innych osób.
Dzięki tym zaletom ciągle możemy ewaluować, czyli oceniać nasze działania
i efektywniej, czyli bardziej owocnie pracować. Co do osób, które tylko krytykują
innych, myślę, że mają one niskie poczucie swojej wartości i brakuje im empatii,
czyli umiejętności wczuwania się w sytuację innych ludzi.

13 października 2014 roku miała miejsce w naszej szkole uroczystość z okazji DEN.
Uczniowie klas Ia,lla,llla pod kierunkiem pań wychowawczyń przygotowali program
artystyczny pod tytułem:,,A nasza wdzięczność nie zna granic”,na który składały się
wiersze,piosenki i scenki rodzajowe.Nie zabrakło muzycznych popisów dwóch uczennic,które
zagrały na skrzypcach i organach.
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