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RAZEM JEST WESELEJ!

Szkoła - miejsce pracy, nauki i zabawy. Jest
naszym wspólnym wysiłkiem, jest też wspólną
radością. To tutaj dzieci muszą nauczyć się
odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, tutaj
uczą się bezpiecznie zachowywać, dbać o dobro
wspólne, kulturę osobistą i kulturę języka
ojczystego. 

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na
zdobywanie wiedzy i umiejętności, które
umożliwią dzieciom wejście w dorosły świat. Z
drugiej jednak strony, jest czas na zabawę i
uśmiech, sport  i zdrową rywalizację. Na wszystko
jest odpowiednie miejsce i czas. Ważne, że razem;
ważne, że z uśmiechem! Po prostu warto
pamiętać, że RAZEM JEST LEPIEJ!
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
Redakcja: Panie Dyrektorze, proszę opowiedzieć, jaki był przebieg Pana kariery
zawodowej?
Mariusz Wagiel: Mówiłbym raczej o przebiegu pracy. Otóż byłem dokerem
(robotnikiem portowym), kucharzem, ratownikiem WOPR, elektrykiem… aż stałem się
nauczycielem. Nauczycielem, bo dyrektorem… się bywa.
Redakcja: Jakich przedmiotów uczył Pan podczas dotychczasowej pracy w szkole?
MW: Zgodnie z moimi kwalifikacjami uczyłem: techniki, matematyki, fizyki,
elektrotechniki, informatyki. Mam jeszcze uprawnienia do nauczania etyki i wiedzy o
kulturze.
Redakcja: Czy łatwo zarządza się ludźmi?
MW: To bardzo mądre pytanie. Wyobraźcie sobie rodzinkę: mama, tata, dwójka dzieci.
Mama zadaje pytanie, gdzie jedziemy w tym roku na wakacje? Mama mówi, ze jeszcze
nie była na Mazurach i właśnie tam chciałaby spędzić wakacje. Tata oznajmia, że nad
morzem będzie najlepiej i najzdrowiej. Syn przekonuje, że chciałby zobaczyć góry i
wyjść, a nie wjechać, na Gubałówkę. Dorastająca córka przekonuje, że tylko (!)
Polańczyk nad Soliną, bo tam będzie jej chłopak, a w Bieszczadach jeszcze nasza
rodzina nie była. No i co? Skoro mama [DYREKTOR] zaczęła, to musi podjąć decyzję.
Jeśli Mazury, to tata będzie „pantoflarzem”, a mama nie liczy się ze zdaniem dzieci.
Jeśli wybierze wakacje nad morzem, to dzieci pomyślą, że mama uległa naciskom taty,
a marzenia dzieci ma w nosie. Wybierając Zakopane pokaże, że jej synek jest dla niej
ważniejszy od córki, a tata może sobie pomarzyć o morzu. Wakacje w Bieszczadach
burzą marzenia taty i syna. I wybierz tak, aby ktoś się nie zdenerwował!
Mając 89 pracowników muszę wybierać codziennie. I to jest w bardzo dużym
uproszczeniu odpowiedź na pytanie: „Czy łatwo zarządza się ludźmi?”
Redakcja: Co daje Panu największą satysfakcję w zawodzie? 
MW: Największą satysfakcję daje codzienny uśmiech na twarzach dzieci, ich wysokie
wyniki nauczania, aktywność społeczna uczniów, zaangażowanie w wiele
przedsięwzięć. Satysfakcję przynosi również bardzo sumienna i odpowiedzialna praca
nauczycieli oraz prawdziwe identyfikowanie się ze szkołą wszystkich pracowników
szkoły. Kolejną radością jest bardzo dobra opinia o naszej szkole w środowisku
lokalnym, co jest zasługą wszystkich nauczycieli.
Redakcja: Co Pana rozczarowuje w polskiej edukacji?
MW: Następne pytanie proszę :)))

https:pixabay.comhttps://pixabay.com https://pixabay.com
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
Redakcja: O jakich zmianach w szkolnictwie Pan marzy?
MW: Zawsze powtarzam, że nic nie jest tak stałego w oświacie, jak zmiany. Marzy mi
się szkoła, która bez kosztownych reform, a jedynie przy pomocy płynnych zmian,
uczy tego, co wam pomoże w dorosłym życiu.
Redakcja: Jakie są Pana relacje z uczniami?
MW: A to jest pytanie, które powinno być skierowane do was. W moim odczuciu jest
OK.:-)!
Dla mnie każdy uczeń jest inny, ale tak samo ważny.
Redakcja: Jakie zmiany planuje Pan wprowadzić w naszej placówce?
MW: Za kilka lat życzyłbym sobie, aby nasza szkoła rozwijała się nadal w tak szybkim
tempie jak teraz. Bardzo chciałbym, aby szkoła podążała z postępem i dostosowywała
się do potrzeb uczniów. Chciałbym również poszerzyć ofertę naszej szkoły o kolejne
profile, które w Polsce i na świecie są jeszcze rzadko spotykane. Życzyłbym sobie,
aby uczniowie osiągali jeszcze lepsze wyniki na olimpiadach i w konkursach. A tak
ogólnie, aby byli szczęśliwi.
Redakcja: Jakie są mocne, a jakie słabe strony naszej szkoły?
MW: Bez wątpienia mocną stroną jest usytuowanie szkoły w zacisznym miejscu,
otoczonym zielenią, z dala od ulicy, co gwarantuje bezpieczeństwo i kameralną
atmosferę, ponad smogiem. W naszej szkole zapewniamy wszystkim dzieciom
warunki do wszechstronnego rozwoju, aktywnej nauki i uczestniczenia w życiu
społeczności szkolnej. Przygotowujemy dzieci do wypełniania obowiązków szkolnych,
rodzinnych i obywatelskich. Wprowadzamy uczniów w świat wartości uniwersalnych:
piękna, dobra i prawdy. Słucham tego, co mówią i czego pragną uczniowie – to jest
dla mnie wskazówką i inspiracją do tworzenia całego procesu dydaktyczno –
wychowawczego. Zapewniam wykwalifikowaną kadrę, pomoc psychologiczną,
bezpieczeństwo i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciele z dużym
powodzeniem przygotowują dzieci do regionalnych i ogólnopolskich konkursów
plastycznych, recytatorskich, sportowych i tanecznych, a moi wychowankowie
osiągają w nich najwyższe i znaczące sukcesy. Moja szkoła posiada kilkanaście
certyfikatów (11). Certyfikat z którego jestem szczególnie dumny, to ten który
otrzymaliśmy jako pierwsi w woj. małopolskim: „Szkoła Wyróżniona za Wychowanie”.
Oprócz nich wymienię certyfikaty „Szkoły i Przedszkola w ruchu”, „Przedszkole
Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Należymy do sieci szkół promujących
zdrowie. Posiadamy własną kuchnię, bardzo wysoko ocenioną przez SANEPID i
samych wychowanków. Wydajemy codziennie ponad 350 posiłków. Cena trzy
częściowego obiadu – zupa, drugie danie i deser to koszt 4 zł.
W naszej szkole bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest
niesienie pomocy potrzebującym oraz szerzenie idei pracy wolontarystycznej, co bez
wątpienia ma bardzo pozytywny wydźwięk wychowawczy, doceniają to nie tylko
rodzice, ale i beneficjenci.
Bez wątpienia ogromną rolę w życiu szkoły odgrywa Rada Rodziców, która stara się 
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
urozmaicać życie szkolne uczniów, organizując imprezy, a także miejsca do
kreatywnego spędzania przerw między lekcjami.
Bardzo miło jest słyszeć opinie młodzieży i rodziców, którzy cieszą się, ze uczeń po
naszej szkole nie ma problemów na dalszych szczeblach edukacji.
Dla niektórych słabą stroną jest to, że trzeba dojść do szkoły 500 m pod górę. Ale i tę
niedogodność sami rodzice przekuli w pozytyw. Dla nich jest to forma pozaszkolnej
aktywności fizycznej ich dzieci.
Chciałbym zapewnić uczniom jeszcze więcej zajęć pozalekcyjnych, które odbywałyby
się na terenie szkoły.
Redakcja: Czy zapisałby Pan swoje dziecko do naszej szkoły?
MW: Bez najmniejszych wątpliwości tak. Odpowiedź bynajmniej nie jest podyktowana
tym, że każdy dobry gospodarz zachęca do swojego miejsca. Uważam, że rozwiązanie,
jakim jest zespół szkół wraz z przedszkolem, jest dla dziecka idealnym miejscem
płynnego przejścia przez pierwszy etap edukacji.  Bez wątpienia poczucie
bezpieczeństwa, jakim szczyci się nasza szkoła ma ogromny wpływ na harmonijny
rozwój dziecka. Nowocześnie wyposażone sale w połączeniu z bogatą ofertą
pozalekcyjną pozwalają każdemu dziecku rozwijać swój potencjał, osiągnąć duże i
małe sukcesy. Nowoczesne boisko, hala sportowa i dwie sale gimnastyczne zachęcają
do pracy nad kondycją i wynikami w dziedzinie sportu. Liczne imprezy,  konkursy i
pikniki sprawiają, że z nami nigdy nie jest nudno. W naszej szkole i przedszkolu
wszyscy, którzy się starają, zostają docenieni – uczestniczą w licznych konkursach,
mają możliwość prezentacji swoich umiejętności pozaszkolnych.
Redakcja: Czy odczuwa Pan presję związaną z wprowadzoną właśnie reformą
edukacji?
MW: Żadną. Na przestrzeni lat przeszedłem już tyle pseudoreform, że obecna nie robi
na mnie żadnego wrażenia. W aktualnej żal mi dorobku nauczycieli oraz nauczycieli
bibliotekarzy, na których spadł obowiązek, żeby nie powiedzieć odium reformy. Myślę
tutaj o bezpłatnych rządowych podręcznikach. Mówiąc waszym językiem „szacun” dla
nich i „chapeau bas”. Nie sposób tu nie wspomnieć o nauczycielach, którzy na
uczelniach wyższych przez wiele lat uczyli się, czego was uczyć, a teraz mają uczyć
zupełnie czegoś innego. Mimo upływu lat wszyscy – choć nieliczni się do tego nie
przyznają – tęsknią za elementarzem M. Falskiego. Dlaczego...? – zapytajcie rodziców i
dziadków.
Redakcja: Jakie zmiany należałoby wprowadzić w szkolnictwie?
MW: Tylko jedno, oddzielić szkolnictwo od polityków i parlamentu. Zauważcie, kto
może być posłem lub senatorem i radnym?- Każdy!!! Kto może być nauczycielem?-
Nauczyciel musi ukończyć wyższe studia. Nigdy nie może być karany! Kierunek
studiów wybrany przez nauczyciela posiada specjalność nauczycielską w danym
przedmiocie. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie podstawowych zasad
moralnych, gdyż powinien być wzorem dla swoich uczniów. Nauczyciel musi spełniać
warunki zdrowotne niezbędne do skutecznego wykonywania zawodu. 
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
Do jego obowiązków należy realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Praca nauczyciela jest okresowo kontrolowana i
oceniana. Do tego dochodzi cykliczne doszkalanie, bo czasy się zmieniają. A poseł,
senator, radny…? Nie ma takich wymogów. A to oni decydują o nas.
Redakcja: Jaki wpływ można mieć na to, aby w szkole pracowali ludzie z powołaniem?
MW: Nauczyciel według jednego z literatów „to zawód i powołanie, to zdolności
wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to
umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w
zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu na
różne okoliczności i sytuacje (np. stan materialny)”. Jestem pewien, iż zamiłowanie do
pracy będzie utrwalane, jeżeli w toku pracy różne potrzeby pracownika są prawidłowo
zaspokajane. Drugą z form motywacji wewnętrznej jest identyfikacja ze szkołą.
Pracownik musi czuć możliwość wpływania na sytuację miejsca pracy. Praca, która
daje zadowolenie, dla większości ludzi będzie bardziej motywująca niż praca tej
satysfakcji pozbawiona. Formą motywacji wewnętrznej będzie również zaangażowanie
pracownika w wykonywane zadanie. Należy zapoznać go z wymaganiami, które będą
konsekwentnie egzekwowane. Jeszcze inną formą motywacji wewnętrznej są normy i
zasady. Aby pracownik podnosił swoje kwalifikacje, musi mieć pewność, że przyjęte
zasady i normy są przestrzegane przez innych, w tym także przez tych, których
traktuje jako autorytet, a więc dyrektora.
Redakcja: Jak Pan wspomina swoje szkolne lata? Jaki przedmiot był Pana
ulubionym?
MW: Jak wspominam? – super! I wy też tak będziecie wspominać! Pragnę wam
uświadomić, że gdy chodziłem do szkoły, to koło już wynaleziono, a ludzie zeszli z
drzewa :) Fakt, nie było komórek, Internetu, ale byli koledzy, koleżanki i prawdziwy luz.
Rodzice nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, co robimy i teraz można by zadać pytanie: jak to
przeżyliśmy?! Ja wiem, ze zaraz usłyszę: to były inne czasy. Bzdura! Czasy są wciąż
takie same. Zmieniła się tzw. komunikacja. O tym, że kolega mnie popchnął na
przerwie, rodzice nigdy się nie dowiedzieli. Nikt nikogo nie pozywał do sądu – po
prostu załatwialiśmy to sami, między sobą. Komunikowaliśmy się inaczej i nie mniej, a
może i bardziej skutecznie. Bo jak wiadomo, nic tak nie pobudza wyobraźni, jak
ograniczenia. Druga część pytania: jaki przedmiot był moim ulubionym? Odpowiedź
chyba was nie zadowoli, bo to zależało od nauczyciela, który mnie uczył. To była
fizyka, chemia, język polski i filozofia. Już widzę te uśmiechy, ale chcieliście prawdy,
to ją macie.
Redakcja: Czy ma Pan czas na to, aby rozwijać swoje zainteresowania, czy też szkoła
pochłania cały wolny czas?
MW: Moi drodzy, ja nie jestem ROBODYREKTOREM czy jakimś innym Androidem.
Jestem tylko zwykłym facetem, który ma swoje pasje. Moje hobby to muzyka, gra na
gitarze, jazda na rowerze, pływanie, teatr, literatura /niekoniecznie prawna/ i spotkania
z przyjaciółmi – nie na skypie, facebooku, twiterze i innych portalach
społecznościowych, ale „twarzą w twarz”.        DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ!
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KLASY  I - III

Promujemy zdrowe odżywianie oraz edukację
prozdrowotną uczestnicząc co roku, wspólnie ze
szkołami z całej Polski, w akcji „Śniadanie daje moc”.

Uczestniczymy także w różnych warsztatach
kulinarnych, np. z uczestnikiem programu MasterChef
TVN, a naszym byłym uczniem. Bierzemy udział w
akcjach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka dla
ucznia”.

Razem z Biblioteką Piosenki Polskiej obchodzimy
rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości
występując z artystami Loch Camelot na scenie pod
Ratuszem, na Rynku Głównym. 

Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że razem
możemy świętować tak ważne rocznice. 

Organizujemy konkursy okolicznościowe związane z
tą ważną dla Polski rocznicą.

W ramach Dziedzictwa Narodowego realizujemy
program „W krainie legend krakowskich”. Odwiedzamy
wiele ciekawych miejsc i uczestniczymy w ciekawych
warsztatach, które przybliżają nam miasto i region, w
którym mieszkamy. Byliśmy już w Muzeum
Archeologicznym, Etnograficznym, na wystawie
szopek krakowskich, na Zamku Królewskim na
Wawelu, odwiedziliśmy najstarsze krakowskie kopce:
Wandy i Krakusa, zwiedzaliśmy Podziemia Rynku
Głównego.

Staramy się ciekawie, pomysłowo i właściwie
organizować proces dydaktyczno – wychowawczy
uwzględniając wielostronne potrzeby dzieci. Wspólnie
podejmujemy kreatywne działania, aby odkrywać
naturalne predyspozycje i uzdolnienia naszych
uczniów. Ściśle współpracujemy z Osiedlowym
Klubem Kultury Wróblowice uczestnicząc w
proponowanych przez placówkę imprezach,
spektaklach, warsztatach, zajęciach i konkursach.
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UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ

Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze. Uczymy
rozwagi i krytycznego myślenia! W ramach projektu
"Odblaskowa szkoła” uczniowie oglądali  makietę
osiedla oraz przypominali i utrwalali wiadomości
dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg oraz
zostali wyposażeni w „odblaski”. Odbyły się  także
warsztaty edukacyjne "Bezpieczna droga do szkoły"
ze strażnikiem miejskim oraz spotkanie z policjantami
ruchu drogowego.

Mamy fantastyczne dzieci i super współpracujących
Rodziców, razem z którymi obchodzimy wszystkie
uroczystości szkolne i rodzinne: ślubowanie klas
pierwszych, święta, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i
Dziadka. Wspólnie też kolędujemy oraz spędzamy
czas na piknikach oraz podczas spotkań,
uroczystości, występów organizowanych na
zakończenie roku szkolnego. 

Edukacja wczesnoszkolna tworzy fundamenty
wykształcenia, łagodnie wprowadza uczniów w świat
wiedzy, dbając o harmonijny rozwój intelektualny,
etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Realizujemy program nauczania koncentrując się na
indywidualnym   tempie   rozwoju   i   możliwościach
uczniów.   Uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w  kołach  zainteresowań,  warsztatach    i   zajęciach
pozalekcyjnych.

Utrzymujemy współpracę z Rodziną Szkół
Tischnerowskich, stowarzyszeniem zrzeszającym
polskie szkoły, których patronem jest ksiądz profesor
Józef Tischner. On sam o sobie mówił, że jest "po
pierwsze człowiekiem, po drugie filozofem, a po trzecie
księdzem".
Cyklicznie bierzemy udział w Rajdach i Majówkach
Tischnerowskich, które są wspaniałą okazją do
wymiany doświadczeń.
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KLASY  IV - VII

Co roku w naszej szkole organizowane są
różnorodne konkursy oraz ciekawe wydarzenia,
które pozwalają naszym uczniom rozwijać swoje
pasje i marzenia. 
Jesteś miłośnikiem fotografii, turystyki, a może
wolisz poznawać nowe języki? U nas każdy
znajdzie coś dla siebie! 
Jeżeli lubisz odkrywać nowe miejsca i Twoją
pasją jest robienie zdjęć, zostań członkiem koła
turystyczno-fotograficznego. W listopadzie grupa
naszych uczniów wybrała się do Warszawy i z
zainteresowaniem odkrywała tajemnice Muzeum
Powstania Warszawskiego i Zamku
Królewskiego. 

Co roku uczniowie mierzą się z zadaniami, by
potem cieszyć się ze zdobytego doświadczenia,
satysfakcji i wymarzonych nagród. Braliśmy
udział w takich konkursach, jak : Krakowska
Matematyka, Kangur Matematyczny, Hiszpania na
wesoło.  Współpracujemy z instytucjami -
Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Biologii
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz kołem
BOZON Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. 

Dbamy także o to, aby nasi uczniowie byli
świadomymi odbiorcami kultury i sztuki, toteż
systematycznie organizujemy wyjścia na
spektakle do wszystkich teatrów w naszym
mieście. W lutym  udaliśmy się na przedpremierę
sztuki Piękna i Bestia w Teatrze Groteska oraz
uczestniczyliśmy w spotkaniu z reżyserem
spektaklu.  W marcu obejrzymy Zemstę w
wykonaniu krakowskich artystów Teatru im.
Juliusza Słowackiego. 

https://pixabay.com

https://pixabay.com

https://pixabay.com

https://pixabay.com

https://pixay.com

https://pixabay.com
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KLASY  IV - VII

Stawiamy na nowe rozwiązania i wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom uczniów, dlatego szkoła
realizuje projekt pt. Cyfrowobezpieczni.pl -
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.  Dużą wagę
przywiązujemy do profilaktyki oraz zachęcenia
uczniów do bezpiecznego i mądrego korzystania
z internetu i urządzeń cyfrowych. W lutym
obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego I
Internetu. Na terenie naszej placówki odbyło się
wiele ciekawych gier, quizów i konkursów, w
których uczniowie mogli się wykazać wiedzą,
umiejętnościami plastycznymi oraz
kreatywnością. 

W trosce o środowisko bierzemy udział w
Projekcie Krakowskie Szkoły Segregują Najlepiej. 
Łączymy przyjemne z pożytecznym, czego
dowodem są akcje: Kino za baterie, Gwiazdka dla
Zwierzaka i Zielona Kraina. Edukacja ze Smakiem.

Ceniąc działalność Patrona szkoły, ks. prof.
Józefa Tischnera, w październiku wzięliśmy
czynny udział w Rajdzie Tischnerowskim,
wychodząc na Turbacz. Oprócz tego nasi
uzdolnieni reprezentanci zmierzyli się z
Ogólnopolskim Konkursem Filozoficzno-
Oratorskim Na ścieżkach życia - Tischnerowskie
drogowskazy w Łodzi. 
Każdą szkolną akademię urozmaica nasz chór
szkolny. Miłośnicy muzyki klasycznej mają
możliwość uczestniczenia w audycjach
muzycznych organizowanych przez Filharmonię
Krakowską.

www.mpo.krakow.pl

www.przedszkole35.pl

http://napolowe.blogspot.com

https://www.polskaszkolakalinowskiego.org
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Poznajemy świat ...

Szkolny Wolontariat

NIE TYLKO NAUKA ...

Organizowane przez naszą szkołę warsztaty językowe to
coś więcej niż wyjazd w ciekawe miejsca. To połączenie
nauki z fascynującą przygodą. W poprzednich latach
byliśmy już w Londynie, Rzymie, Paryżu. W tym roku
ponownie pojechaliśmy do Londynu. Uczestnicy
wyjazdu mieli okazję zamieszkać u rodzin brytyjskich,
zwiedzić wspaniałe zabytki, nauczyć się współdziałania
w grupie, komunikacji w języku angielskim. Była nauka
angielskiego - naszą przewodniczką po Twierdzy
Londyńskiej, Katedrze Św. Pawła i Muzeum Brytyjskim
była rodowita Angielka Natalie; była również zabawa -
zwiedzaliśmy Muzeum Figur Woskowych oraz
podziwialiśmy panoramę miasta z London Eye!

Szkolne Koło Wolontariatu skupia uczniów, dla których
hasło czynienia dobra i wspomagania innych nie jest
obce. Organizujemy wydarzenia szkolne, warsztaty oraz
zajęcia dla przedszkolaków, akcje charytatywne i
kiermasze. Zorganizowany  w styczniu Bal Charytatywny
Wielkiego Serca zgromadził uczniów i rodziców, którzy
zebrali w sumie 2984,94 zł na rzecz Hospicjum Św.
Łazarza w Krakowie.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć: uczennica klasy III
B gimnazjum i wolontariuszka - Aleksandra Bielak,
przeszła do II etapu Samorządowego Konkursu
Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Trzymamy za nią
mocno kciuki, rozstrzygnięcie konkursu już za miesiąc.


	RAZEM JEST WESELEJ!
	Szkoła - miejsce pracy, nauki i zabawy. Jest naszym wspólnym wysiłkiem, jest też wspólną radością. To tutaj dzieci muszą nauczyć się odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, tutaj uczą się bezpiecznie zachowywać, dbać o dobro wspólne, kulturę osobistą i kulturę języka ojczystego.
	W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które umożliwią dzieciom wejście w dorosły świat. Z drugiej jednak strony, jest czas na zabawę i uśmiech, sport  i zdrową rywalizację. Na wszystko jest odpowiednie miejsce i czas. Ważne, że razem; ważne, że z uśmiechem! Po prostu warto pamiętać, że RAZEM JEST LEPIEJ!

	WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
	Redakcja: Panie Dyrektorze, proszę opowiedzieć, jaki był przebieg Pana kariery zawodowej?
	Mariusz Wagiel: Mówiłbym raczej o przebiegu pracy. Otóż byłem dokerem (robotnikiem portowym), kucharzem, ratownikiem WOPR, elektrykiem… aż stałem się nauczycielem. Nauczycielem, bo dyrektorem… się bywa.
	Redakcja: Jakich przedmiotów uczył Pan podczas dotychczasowej pracy w szkole?
	MW: Zgodnie z moimi kwalifikacjami uczyłem: techniki, matematyki, fizyki, elektrotechniki, informatyki. Mam jeszcze uprawnienia do nauczania etyki i wiedzy o kulturze.
	Redakcja: Czy łatwo zarządza się ludźmi?
	MW: To bardzo mądre pytanie. Wyobraźcie sobie rodzinkę: mama, tata, dwójka dzieci. Mama zadaje pytanie, gdzie jedziemy w tym roku na wakacje? Mama mówi, ze jeszcze nie była na Mazurach i właśnie tam chciałaby spędzić wakacje. Tata oznajmia, że nad morzem będzie najlepiej i najzdrowiej. Syn przekonuje, że chciałby zobaczyć góry i wyjść, a nie wjechać, na Gubałówkę. Dorastająca córka przekonuje, że tylko (!) Polańczyk nad Soliną, bo tam będzie jej chłopak, a w Bieszczadach jeszcze nasza rodzina nie była. No i co? Skoro mama [DYREKTOR] zaczęła, to musi podjąć decyzję. Jeśli Mazury, to tata będzie „pantoflarzem”, a mama nie liczy się ze zdaniem dzieci. Jeśli wybierze wakacje nad morzem, to dzieci pomyślą, że mama uległa naciskom taty, a marzenia dzieci ma w nosie. Wybierając Zakopane pokaże, że jej synek jest dla niej ważniejszy od córki, a tata może sobie pomarzyć o morzu. Wakacje w Bieszczadach burzą marzenia taty i syna. I wybierz tak, aby ktoś się nie zdenerwował!
	Mając 89 pracowników muszę wybierać codziennie. I to jest w bardzo dużym uproszczeniu odpowiedź na pytanie: „Czy łatwo zarządza się ludźmi?”
	Redakcja: Co daje Panu największą satysfakcję w zawodzie?
	MW: Największą satysfakcję daje codzienny uśmiech na twarzach dzieci, ich wysokie wyniki nauczania, aktywność społeczna uczniów, zaangażowanie w wiele przedsięwzięć. Satysfakcję przynosi również bardzo sumienna i odpowiedzialna praca nauczycieli oraz prawdziwe identyfikowanie się ze szkołą wszystkich pracowników szkoły. Kolejną radością jest bardzo dobra opinia o naszej szkole w środowisku lokalnym, co jest zasługą wszystkich nauczycieli. Redakcja: Co Pana rozczarowuje w polskiej edukacji? MW: Następne pytanie proszę :)))

	WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
	Redakcja: O jakich zmianach w szkolnictwie Pan marzy? MW: Zawsze powtarzam, że nic nie jest tak stałego w oświacie, jak zmiany. Marzy mi się szkoła, która bez kosztownych reform, a jedynie przy pomocy płynnych zmian, uczy tego, co wam pomoże w dorosłym życiu. Redakcja: Jakie są Pana relacje z uczniami? MW: A to jest pytanie, które powinno być skierowane do was. W moim odczuciu jest OK.:-)! Dla mnie każdy uczeń jest inny, ale tak samo ważny. Redakcja: Jakie zmiany planuje Pan wprowadzić w naszej placówce? MW: Za kilka lat życzyłbym sobie, aby nasza szkoła rozwijała się nadal w tak szybkim tempie jak teraz. Bardzo chciałbym, aby szkoła podążała z postępem i dostosowywała się do potrzeb uczniów. Chciałbym również poszerzyć ofertę naszej szkoły o kolejne profile, które w Polsce i na świecie są jeszcze rzadko spotykane. Życzyłbym sobie, aby uczniowie osiągali jeszcze lepsze wyniki na olimpiadach i w konkursach. A tak ogólnie, aby byli szczęśliwi. Redakcja: Jakie są mocne, a jakie słabe strony naszej szkoły? MW: Bez wątpienia mocną stroną jest usytuowanie szkoły w zacisznym miejscu, otoczonym zielenią, z dala od ulicy, co gwarantuje bezpieczeństwo i kameralną atmosferę, ponad smogiem. W naszej szkole zapewniamy wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, aktywnej nauki i uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej. Przygotowujemy dzieci do wypełniania obowiązków szkolnych, rodzinnych i obywatelskich. Wprowadzamy uczniów w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra i prawdy. Słucham tego, co mówią i czego pragną uczniowie – to jest dla mnie wskazówką i inspiracją do tworzenia całego procesu dydaktyczno – wychowawczego. Zapewniam wykwalifikowaną kadrę, pomoc psychologiczną, bezpieczeństwo i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciele z dużym powodzeniem przygotowują dzieci do regionalnych i ogólnopolskich konkursów plastycznych, recytatorskich, sportowych i tanecznych, a moi wychowankowie osiągają w nich najwyższe i znaczące sukcesy. Moja szkoła posiada kilkanaście certyfikatów (11). Certyfikat z którego jestem szczególnie dumny, to ten który otrzymaliśmy jako pierwsi w woj. małopolskim: „Szkoła Wyróżniona za Wychowanie”. Oprócz nich wymienię certyfikaty „Szkoły i Przedszkola w ruchu”, „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Należymy do sieci szkół promujących zdrowie. Posiadamy własną kuchnię, bardzo wysoko ocenioną przez SANEPID i samych wychowanków. Wydajemy codziennie ponad 350 posiłków. Cena trzy częściowego obiadu – zupa, drugie danie i deser to koszt 4 zł. W naszej szkole bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz szerzenie idei pracy wolontarystycznej, co bez wątpienia ma bardzo pozytywny wydźwięk wychowawczy, doceniają to nie tylko rodzice, ale i beneficjenci. Bez wątpienia ogromną rolę w życiu szkoły odgrywa Rada Rodziców, która stara się

	WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
	urozmaicać życie szkolne uczniów, organizując imprezy, a także miejsca do kreatywnego spędzania przerw między lekcjami. Bardzo miło jest słyszeć opinie młodzieży i rodziców, którzy cieszą się, ze uczeń po naszej szkole nie ma problemów na dalszych szczeblach edukacji. Dla niektórych słabą stroną jest to, że trzeba dojść do szkoły 500 m pod górę. Ale i tę niedogodność sami rodzice przekuli w pozytyw. Dla nich jest to forma pozaszkolnej aktywności fizycznej ich dzieci. Chciałbym zapewnić uczniom jeszcze więcej zajęć pozalekcyjnych, które odbywałyby się na terenie szkoły. Redakcja: Czy zapisałby Pan swoje dziecko do naszej szkoły? MW: Bez najmniejszych wątpliwości tak. Odpowiedź bynajmniej nie jest podyktowana tym, że każdy dobry gospodarz zachęca do swojego miejsca. Uważam, że rozwiązanie, jakim jest zespół szkół wraz z przedszkolem, jest dla dziecka idealnym miejscem płynnego przejścia przez pierwszy etap edukacji.  Bez wątpienia poczucie bezpieczeństwa, jakim szczyci się nasza szkoła ma ogromny wpływ na harmonijny rozwój dziecka. Nowocześnie wyposażone sale w połączeniu z bogatą ofertą pozalekcyjną pozwalają każdemu dziecku rozwijać swój potencjał, osiągnąć duże i małe sukcesy. Nowoczesne boisko, hala sportowa i dwie sale gimnastyczne zachęcają do pracy nad kondycją i wynikami w dziedzinie sportu. Liczne imprezy,  konkursy i pikniki sprawiają, że z nami nigdy nie jest nudno. W naszej szkole i przedszkolu wszyscy, którzy się starają, zostają docenieni – uczestniczą w licznych konkursach, mają możliwość prezentacji swoich umiejętności pozaszkolnych. Redakcja: Czy odczuwa Pan presję związaną z wprowadzoną właśnie reformą edukacji? MW: Żadną. Na przestrzeni lat przeszedłem już tyle pseudoreform, że obecna nie robi na mnie żadnego wrażenia. W aktualnej żal mi dorobku nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy, na których spadł obowiązek, żeby nie powiedzieć odium reformy. Myślę tutaj o bezpłatnych rządowych podręcznikach. Mówiąc waszym językiem „szacun” dla nich i „chapeau bas”. Nie sposób tu nie wspomnieć o nauczycielach, którzy na uczelniach wyższych przez wiele lat uczyli się, czego was uczyć, a teraz mają uczyć zupełnie czegoś innego. Mimo upływu lat wszyscy – choć nieliczni się do tego nie przyznają – tęsknią za elementarzem M. Falskiego. Dlaczego...? – zapytajcie rodziców i dziadków. Redakcja: Jakie zmiany należałoby wprowadzić w szkolnictwie? MW: Tylko jedno, oddzielić szkolnictwo od polityków i parlamentu. Zauważcie, kto może być posłem lub senatorem i radnym?- Każdy!!! Kto może być nauczycielem?- Nauczyciel musi ukończyć wyższe studia. Nigdy nie może być karany! Kierunek studiów wybrany przez nauczyciela posiada specjalność nauczycielską w danym przedmiocie. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie podstawowych zasad moralnych, gdyż powinien być wzorem dla swoich uczniów. Nauczyciel musi spełniać warunki zdrowotne niezbędne do skutecznego wykonywania zawodu.

	WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
	Do jego obowiązków należy realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Praca nauczyciela jest okresowo kontrolowana i oceniana. Do tego dochodzi cykliczne doszkalanie, bo czasy się zmieniają. A poseł, senator, radny…? Nie ma takich wymogów. A to oni decydują o nas. Redakcja: Jaki wpływ można mieć na to, aby w szkole pracowali ludzie z powołaniem? MW: Nauczyciel według jednego z literatów „to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności i sytuacje (np. stan materialny)”. Jestem pewien, iż zamiłowanie do pracy będzie utrwalane, jeżeli w toku pracy różne potrzeby pracownika są prawidłowo zaspokajane. Drugą z form motywacji wewnętrznej jest identyfikacja ze szkołą. Pracownik musi czuć możliwość wpływania na sytuację miejsca pracy. Praca, która daje zadowolenie, dla większości ludzi będzie bardziej motywująca niż praca tej satysfakcji pozbawiona. Formą motywacji wewnętrznej będzie również zaangażowanie pracownika w wykonywane zadanie. Należy zapoznać go z wymaganiami, które będą konsekwentnie egzekwowane. Jeszcze inną formą motywacji wewnętrznej są normy i zasady. Aby pracownik podnosił swoje kwalifikacje, musi mieć pewność, że przyjęte zasady i normy są przestrzegane przez innych, w tym także przez tych, których traktuje jako autorytet, a więc dyrektora. Redakcja: Jak Pan wspomina swoje szkolne lata? Jaki przedmiot był Pana ulubionym? MW: Jak wspominam? – super! I wy też tak będziecie wspominać! Pragnę wam uświadomić, że gdy chodziłem do szkoły, to koło już wynaleziono, a ludzie zeszli z drzewa :) Fakt, nie było komórek, Internetu, ale byli koledzy, koleżanki i prawdziwy luz. Rodzice nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, co robimy i teraz można by zadać pytanie: jak to przeżyliśmy?! Ja wiem, ze zaraz usłyszę: to były inne czasy. Bzdura! Czasy są wciąż takie same. Zmieniła się tzw. komunikacja. O tym, że kolega mnie popchnął na przerwie, rodzice nigdy się nie dowiedzieli. Nikt nikogo nie pozywał do sądu – po prostu załatwialiśmy to sami, między sobą. Komunikowaliśmy się inaczej i nie mniej, a może i bardziej skutecznie. Bo jak wiadomo, nic tak nie pobudza wyobraźni, jak ograniczenia. Druga część pytania: jaki przedmiot był moim ulubionym? Odpowiedź chyba was nie zadowoli, bo to zależało od nauczyciela, który mnie uczył. To była fizyka, chemia, język polski i filozofia. Już widzę te uśmiechy, ale chcieliście prawdy, to ją macie. Redakcja: Czy ma Pan czas na to, aby rozwijać swoje zainteresowania, czy też szkoła pochłania cały wolny czas? MW: Moi drodzy, ja nie jestem ROBODYREKTOREM czy jakimś innym Androidem. Jestem tylko zwykłym facetem, który ma swoje pasje. Moje hobby to muzyka, gra na gitarze, jazda na rowerze, pływanie, teatr, literatura /niekoniecznie prawna/ i spotkania z przyjaciółmi – nie na skypie, facebooku, twiterze i innych portalach społecznościowych, ale „twarzą w twarz”.        DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ!

	KLASY  I - III
	UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ
	KLASY  IV - VII
	Co roku w naszej szkole organizowane są różnorodne konkursy oraz ciekawe wydarzenia, które pozwalają naszym uczniom rozwijać swoje pasje i marzenia.
	Jesteś miłośnikiem fotografii, turystyki, a może wolisz poznawać nowe języki? U nas każdy znajdzie coś dla siebie!
	Jeżeli lubisz odkrywać nowe miejsca i Twoją pasją jest robienie zdjęć, zostań członkiem koła turystyczno-fotograficznego. W listopadzie grupa naszych uczniów wybrała się do Warszawy i z zainteresowaniem odkrywała tajemnice Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamku Królewskiego.
	Co roku uczniowie mierzą się z zadaniami, by potem cieszyć się ze zdobytego doświadczenia, satysfakcji i wymarzonych nagród. Braliśmy udział w takich konkursach, jak : Krakowska Matematyka, Kangur Matematyczny, Hiszpania na wesoło.  Współpracujemy z instytucjami - Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz kołem BOZON Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
	Dbamy także o to, aby nasi uczniowie byli świadomymi odbiorcami kultury i sztuki, toteż systematycznie organizujemy wyjścia na spektakle do wszystkich teatrów w naszym mieście. W lutym  udaliśmy się na przedpremierę sztuki Piękna i Bestia w Teatrze Groteska oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu z reżyserem spektaklu.  W marcu obejrzymy Zemstę w wykonaniu krakowskich artystów Teatru im. Juliusza Słowackiego.

	KLASY  IV - VII
	W trosce o środowisko bierzemy udział w Projekcie Krakowskie Szkoły Segregują Najlepiej.
	Łączymy przyjemne z pożytecznym, czego dowodem są akcje: Kino za baterie, Gwiazdka dla Zwierzaka i Zielona Kraina. Edukacja ze Smakiem.
	Stawiamy na nowe rozwiązania i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczniów, dlatego szkoła realizuje projekt pt. Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.  Dużą wagę przywiązujemy do profilaktyki oraz zachęcenia uczniów do bezpiecznego i mądrego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych. W lutym obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego I Internetu. Na terenie naszej placówki odbyło się wiele ciekawych gier, quizów i konkursów, w których uczniowie mogli się wykazać wiedzą, umiejętnościami plastycznymi oraz kreatywnością.
	Ceniąc działalność Patrona szkoły, ks. prof. Józefa Tischnera, w październiku wzięliśmy czynny udział w Rajdzie Tischnerowskim, wychodząc na Turbacz. Oprócz tego nasi uzdolnieni reprezentanci zmierzyli się z Ogólnopolskim Konkursem Filozoficzno-Oratorskim Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy w Łodzi.  Każdą szkolną akademię urozmaica nasz chór szkolny. Miłośnicy muzyki klasycznej mają możliwość uczestniczenia w audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Krakowską.
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	Szkolne Koło Wolontariatu skupia uczniów, dla których hasło czynienia dobra i wspomagania innych nie jest obce. Organizujemy wydarzenia szkolne, warsztaty oraz zajęcia dla przedszkolaków, akcje charytatywne i kiermasze. Zorganizowany  w styczniu Bal Charytatywny Wielkiego Serca zgromadził uczniów i rodziców, którzy zebrali w sumie 2984,94 zł na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.
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	Organizowane przez naszą szkołę warsztaty językowe to coś więcej niż wyjazd w ciekawe miejsca. To połączenie nauki z fascynującą przygodą. W poprzednich latach byliśmy już w Londynie, Rzymie, Paryżu. W tym roku ponownie pojechaliśmy do Londynu. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zamieszkać u rodzin brytyjskich, zwiedzić wspaniałe zabytki, nauczyć się współdziałania w grupie, komunikacji w języku angielskim. Była nauka angielskiego - naszą przewodniczką po Twierdzy Londyńskiej, Katedrze Św. Pawła i Muzeum Brytyjskim była rodowita Angielka Natalie; była również zabawa - zwiedzaliśmy Muzeum Figur Woskowych oraz podziwialiśmy panoramę miasta z London Eye!


