Podziękowania dla Dyrektor Doroty Stańczak
„Tej radosnej okazji, jaką jest pożegnanie klas 3 – towarzyszy trudna, wzruszająca
chwila – Pani Dyrektor Dorota

Stańczak

przestaje pełnić swoją funkcję. Dla nas

pracowników szkoły to okazja do złożenia podziękowań,… wyrażenia wdzięczności .
Wielu z nas od początku Gimnazjum miało szczęście i przyjemność współpracy z Panią
Dyrektor.
Widzieliśmy przez te lata ogromy wysiłek, bezgraniczne oddanie i podporządkowanie
Pani życia sprawom uczniów, pracowników szkoły. Oddała Pani kilkanaście lat swego życia
naszemu Gimnazjum….
Organizowała Pani Gimnazjum od podstaw, czyli od 1999 r zaczynając w malutkim
gabinecie na I piętrze szkoły podstawowej. Razem przetrwaliśmy wędrówki między dwoma
budynkami…, kolejne zmiany, remonty. Cieszyliśmy się wspólnie z każdej nowo zakupionej
tablicy, komputera, wyremontowanej sali.
Przez kilkanaście lat wspólnie realizowaliśmy wizję sprawnie działającej, nowoczesnej
szkoły – przyjaznej uczniowi.
Widzieliśmy, że najważniejszy był dla Pani zawsze uczeń i jego dobro. Zaszczepiła w
nas Pani troskę o rozwój uczniów i konieczność solidnej pracy.
Wspólnie cieszyliśmy się z małych i dużych sukcesów naszych uczniów – ileż to razy do
gabinetu Dyrektora wchodzili uczniowie z dyplomami i pucharami….
Pani Doroto! Od początku istnienia gimnazjum kierowała się Pani troską o
wychowanie młodzieży i wskazywanie jej właściwych wzorców. Działania związane z sylwetką
Patrona Por. Józefa Czumy stworzyły tradycję naszej szkoły kontynuowaną przez pokolenia
gimnazjalistów.
Z Pani inspiracji powstały w szkole klasy sportowe i oddziały dwujęzyczne, które
dawały młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy.
Pani Dyrektor! Motywuje Pani uczniów i nauczycieli do dodatkowych projektów,
imprez i innych przedsięwzięć. Swoją kreatywnością i zapałem mobilizuje Pani naszą
społeczność do działań, które wzbogacają życie szkoły, umożliwiają aktywność i rozwój
uczniów na różnych płaszczyznach.
Cieszy się Pani zaufaniem uczniów i nauczycieli.

Dostrzegamy, że umiejętnie i

owocnie współpracuje Pani z Samorządem Uczniowskim, Rodzicami, Instytucjami
Samorządowymi, Sołectwami, organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Celestynów.
Z inicjatywy Pani - szkoła podejmuje różne działania, które adresowane są do

społeczności lokalnej. Chociażby organizowane w naszej szkole od 2000 roku Finały WOŚP,
Pikniki – dające możliwość integracji środowiska w którym żyjemy.
Realizacji

idei nowoczesnej, na miarę XXI wieku szkoły posłużyły Pani

starania o rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz łącznika. Obecnie obiekt służy całej
Gminie…….
Troszczy się Pani o nasz zespół nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
potrafimy ze sobą współpracować w przyjaznej atmosferze.
Dostrzegamy Pani wielką umiejętność kierowania zespołem, stwarzania przestrzeni do
samodzielnej pracy, realizowania własnych inicjatyw.
Doświadczyliśmy z Pani strony – zainteresowania , ciepła, …..ogromnego zaufania i
wiary w nas.
A my mamy nadzieję nie zawiedliśmy Pani zaufania.
Dziękujemy za te lata…”
Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. por. J. Czumy „Skrytego”

