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                                                     Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
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PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH NAUCZYCIELACH RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW TRZYMAJ FORMĘ
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE

                                WYWIAD 

                    Z DYREKTOREM SZKOŁY
 
                   PANEM PAWŁEM ORŁEM

  1) Jak się Pan czuje na nowym stanowisku pracy?
·  Mijają trzy miesiące od momentu objęcia przeze mnie funkcji dyrektora szkoły. Staram się jak umiem
wypełniać swoje obowiązki i mam nadzieję, że do tej pory nie zawiodłem oczekiwań pracowników oraz uczniów
naszej szkoły. Ja osobiście czuję się dobrze na nowym stanowisku pracy, ale ważniejsze jest dla mnie, aby cała
społeczność szkoły zaakceptowała mnie i zrozumiała moje decyzje. Funkcja dyrektora szkoły nie należy do
przyjemności, ponieważ trzeba podejmować trudne i niewygodne decyzje, wpływające na dobro ogółu.

2) Co Pana urzekło w naszej szkole?
·  Szkołę podstawową znam od bardzo dawna, bo jestem jej absolwentem i od kilku lat uczęszczają do niej moje
dzieci. Bywałem w niej podczas zebrań z rodzicami, więc byłem dobrze poinformowany, co się tutaj dzieje i jak
szkoła funkcjonuje, dlatego nie było większego zaskoczenia. Jeśli miałbym na coś wskazać to chyba na
atmosferę w szkole, która właśnie mnie urzekła. 

·  3) Jak się Panu udało osiągnąć swój cel?
·  Nigdy w moim życiu nie miałem takiego celu, aby zostać dyrektorem szkoły i uparcie do niego nie dążyłem. Na
moją decyzję o wystartowaniu w konkursie na to stanowisko miało wpływ kilka aspektów. W 2012 r. ukończyłem
studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, więc od tamtego momentu miałem pełne kwalifikacje do pełnienia tej
funkcji, jednak przez ten okres nie podjąłem próby udziału w konkursie na stanowisko dyrektora. Wprowadzenie
reformy i informacja od Pani dyrektor Małgorzaty Jaskuły, że nie będzie ubiegała się po raz trzeci o to
stanowisko, spowodowały, że postanowiłem spróbować swoich sił. Napisałem koncepcję pracy szkoły,
zgromadziłem i złożyłem w odpowiednim czasie dokumentację. Konkurs odbył się 29 marca przed
jedenastoosobową komisją, która zaakceptowała pozytywnie moją kandydaturę. Uważam, że na to stanowisko
pracowałem przez 16 lat, jako nauczyciel w Zespole Szkół w Sierakowie.

·  4) Czy ktoś Panu pomagał w osiągnięciu celu?
-Bezpośrednio nie, ale pośrednio wiele osób. Dobrą radą i wskazówkami służyli dyrektorzy naszych gminnych
szkół, moje koleżanki i koledzy nauczyciele. Często rozmawialiśmy jaka jest, a jaka powinna być współczesna
szkoła. Te różne spostrzeżenia oraz własne doświadczenia budowały mój obraz naszej szkoły, który
przedstawiłem w swojej koncepcji.

5) Co by Pan jeszcze chciał zmienić w naszej szkole?
- Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 powiedziałem, że szkołę zastałem dobrze przygotowaną do
reformy oświatowej i nadal tak twierdzę, ale już w przyszłym roku szkolnym będziemy borykać się z problemami
lokalowymi. Chciałbym zainwestować w nowoczesne techniki przekazu informacji, czyli rzutniki w klasach. Do
tej pory udało się zakupić i zamontować 3 projektory i 2 wypożyczyć. Uważam, że powinien funkcjonować
dziennik elektroniczny. Przychylam się do prośby Rady Uczniowskiej o częstsze dyskoteki i czekamy na nową
hale sportową, aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego. Moim zdaniem w tym roku szkolnym priorytetem
będzie obserwacja funkcjonowania szkoły na różnych płaszczyznach i wprowadzanie potrzebnych zmian w
przyszłym roku szkolnym.

                                                                                                Wywiad przeprowadziła Patrycja Pucek kl. VIA

.
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INTERNET

                               PRAWDZIWA
                                 HISTORIA
                        ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
                                  Z MIRY

                                                     Święty Mikołaj

Pierwszym Świętym Mikołajem ze względu na przypisywane mu legendą dobre uczynki został, biskup Miry.
Trzeba tu wspomnieć, iż biskup ten zasłynął m.in. z tego, że rozdał swój cały majątek  biednym ludziom i to
właśnie on został pierwowzorem postaci, znanej nam w dzisiejszych czasach, rozdającej prezenty dzieciom.
Biskup Mikołaj był przedstawiany zazwyczaj z długą brodą,  ubrany w infułę, z pastorałem i
z workiem prezentów oraz pękiem rózg w ręce. Biskup zmarł w dniu 6 grudnia i to właśnie w dniu jego rocznicy
śmierci grzeczne dzieci otrzymują zazwyczaj słodycze a niegrzeczne dzieci otrzymują rózgę jako ostrzeżenie
aby poprawiły swoje zachowanie.
Jako ciekawostkę można tutaj podać, iż jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę,
postanowił sprzedać swoje trzy córki. Gdy biskup dowiedział się o tym, miał wrzucić pod osłoną nocy przez
komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch
i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym
użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie
kominków nie używano, Święty Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka. W
dawnych czasach Święty Mikołaj przybywał do dzieci z południa. W średniowieczu odbywało się tak, że Święty
Mikołaj przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz,
a wór z prezentami niósł ciemnoskóry sługa. Niestety z tego względu, że człowiek z ciepłych krajów nie bardzo
pasował do zaśnieżonego zimowego pejzażu, z czasem zmieniono ten zarys postaci i do tradycji przyjęło się, że
Święty Mikołaj przybywa z bieguna północnego, saniami zaprzężonymi w renifery. Warto tutaj podkreślić, że w
trakcie historii postać Świętego Mikołaja przybierała różne formy, np. zamiast nakrycia głowy mitry otrzymał on
elfią czapkę.
 Do dnia dzisiejszego jednak zachowała się tamta tradycja również
i w Polsce. Doskonale wiemy o tym, że dzieci, szczególnie te najmłodsze bardzo czekają na ten szczególny
dzień.
                                                                                                            Autor Mikołaj Nowak kl. VIA

.
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                                            IMIĘ MIKOŁAJ...

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł
zwycięstwo dla swojego ludu.
Najbardziej znanymi odmianami imienia Mikołaj są Mikołajek, Mikuś.
Mikołaj imieniny obchodzi m.in. 6 grudnia. Jest to najbardziej popularna data obchodzenia imienin Mikołaja.
Patronami Mikołaja są: Św. Mikołaj-biskup Miry, Św. Mikołaj I Wielki- papież, Św. Mikołaj z Tolentino, Św. Mikołaj
z Flúe, Św. Mikołaj Pieck, Św. Mikołaj Owen.
Znane postaci o imieniu Mikołaj to m.in.: Mikołaj Kopernik – polski astronom, Mikołaj Rej – ojciec polskiej
literatury, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł – książę, marszałek wielki litewski, Mikołaj Sęp Szarzyński – poeta polski.
Osoba o tym imieniu świetnie się sprawdzi jako rzemieślnik. Ma predyspozycje do pracy w zespole i do
wykonywania nietypowych, wymagających kreatywności zadań. 
Osoba taka świetnie sprawdzi się również jako dekorator wnętrz, architekt krajobrazu czy też realizator dźwięku.
Mikołaj aby być zadowolonym z wykonywanej pracy musi mieć jasno wytyczone zadania i możliwość ich
realizacji. Mikołaj jest odważny i nie cofa się, gdy trzeba podjąć ryzyko. To inteligentny i śmiały mężczyzna, ale
nie stara się błyszczeć. Mikołaj jest wrażliwym i czułym mężczyzną. Priorytetem dla niego pozostaje rodzina.
Mocno przywiązuje się do bliskich i czuje się za nich odpowiedzialny. Można na nim polegać. Ma w życiu jasno
określone cele, wartości oraz priorytety. Rygorystycznie ich przestrzega i niestety od innych także tego wymaga.
Nie posiada przez to grona znajomych, ale nielicznych, oddanych przyjaciół, na których zawsze może polegać.

                                                                                                                  Autor Mikołaj Nowak VIA
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AUTOR FILIP FRANASZCZYK KL. VIA

Jasiu mówi do mamy
-  Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność to popraw swoją jedynkę z matematyki.
-  Za późno , mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

Pani zadała temat wypracowania ”Kim będziesz jak
urośniesz”
Jaś napisał: „Najpierw będę lekarzem, bo tak chce
tata. Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na
końcu zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od
życia należy…”

Jasio pisze list do Świętego Mikołaja.
- „Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych.”

Matka pyta syna
- Co przerabiacie dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła…

                      AUTOR FILIP FRANASZCZYK KL. VIA

INTERNET

             Świąt prawdziwie świątecznych,
       ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
            jaśniejących pierwszą gwiazdką.
         Niech z nut świątecznych zapachów
           powstanie najpiękniejsza kolęda
     i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

                                                   Życzy Redakcja
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