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Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej 

trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania 

(J. Korczak) 

Warszawa, 19 października 2017 r. 

 

Uczniowie, Rodzice i Pracownicy 

Przedszkola 48 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Zabrzu 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Przedszkola 

 Podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój zorganizowanego w Warszawie w dniach 19-20 X 

2017 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer SA, czasopisma „Dyrektor Szkoły” oraz „Przed Szkołą” 

ogłoszono wyniki IV edycji konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola. 

 Miło nam Państwa poinformować, że Pani Dyrektor Jolanta Kosczielny została 

tegoroczną laureatką konkursu i otrzymał prestiżowy tytuł Super Dyrektora Przedszkola. 

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Żytko doceniła i nagrodziła Panią Dyrektor, 

podkreślając, że: 

Pani Dyrektor przedszkola stworzyła dla dzieci i nauczycieli przestrzeń edukacyjną i społeczną, której nie 

ograniczają sztuczne zasady, sformalizowane reguły i przepisy. Wspiera, motywuje, otwiera drogi do 

samodzielnego działania nauczycielom i  dostrzega oraz odkrywa potencjał rozwojowy tkwiący w dzieciach i ich 

rodzicach. Pojęcia samodzielności, współodpowiedzialności, wykorzystywania indywidualnych zainteresowań i 

talentów wszystkich podmiotów przedszkolnej społeczności stały się drogowskazem dla inicjatyw i 

podejmowanych działań pedagogicznych. Zasada demokratycznego zarządzania placówką to zadanie i zarazem 

wyzwaniem dla Pani Dyrektor i całego zespołu przedszkola, które przynosi interesujące i wartościowe rezultaty. 

Pani Dyrektor  stwarza też warunki do niezależnych działań rodziców, konsultuje z nimi decyzje i zachęca do 

wspierania samodzielności dzieci. Jej zaangażowanie i silna wiara w potencjał wszystkich, którzy współpracują z 

przedszkolem, stwarza klimat pobudzający do nowych inicjatyw i twórczych pomysłów. 

 Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy, że zechcieliście Państwo przedstawić swego 

kandydata szerszemu środowisku polskiej edukacji. Jesteśmy pełni uznania dla osiągnięć całej 

społeczności. Bez zaangażowania wszystkich: uczniów, rodziców, pracowników i środowiska 

lokalnego trudno byłoby budować wspólnotę nastawianą na rozwój i samorealizację. 
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