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WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR
…trwa od czwartku (29 marca) do wtorku
BEATĄ LEWICKĄ – PŁACZEK
(3 kwietnia). Zajęcia rozpoczynają się w środę zgodnie
HG: Czy ma Pani jakieś plany w związku
z planami lekcji;)
z odnowieniem szkoły?
BLP: W zeszłym roku udało nam się zakwalifikować do
projektu wielkopolskiego, dotyczącego termomodernizacji
bydynków oświatowych. W związku z czym wśród ośmiu
szkół jest też nasza „Dwudziestka”. Przetarg na wykonanie
prac odbędzie się w listopadzie, a już wiosną powinny Baranek – serwetnik
ruszyć prace budowlane. Nasz budynek będzie pięknie Przygotuj: czarny prostokąt o wymiarach 12 na 30cm,
odnowiony (…). Rozpocznie się wymiana niektórych okien, korektor w pisaku, tekturę falistą białą lub srebrną, klej
budynek zostanie ocieplony, a później pięknie pomalowany. Magik, nożyczki.
1. Na prostokącie o podanych wymiarach zaznacz linie,
Prace powinny zakończyć się w grudniu 2018 r.
jak na rysunku.
IC: Jakie są Pani obowiązki na stanowisku dyrektora?
BLP: Tych obowiązków jest naprawdę dużo. Bez pomocy 2. Wytnij trójkąty z boków. Zagnij końce.
dwóch wicedyrektorów, całej administracji i obsługi sama 3. Narysuj korektorem: oczy, nos, buzię i wełnę baranka.
bym sobie nie poradziła. Najważniejsi jesteście wy. 4. Przyklej rogi wycięte z tektury falistej.
Najbardziej dbam o was, czyli o wasze potrzeby i wasze 5. Sklej dół baranka i serwetnik gotowy ;)
prawa oraz o to, żebyście byli bezpieczni (…)
BS: Od jak dawna jest Pani związana z „Dwudziestką”?
BLP: Pracuję w naszej szkole od 1993 roku, a więc 24 lata.
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HG: Kim Pani chciała być, gdy była dzieckiem?
BLP: Chciałam być nauczycielką. Miałam w dzieciństwie
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swój dziennik, sadzałam lalki, prowadziłam lekcje,
3
2
stawiałam oceny. Nie wiem czy wy dziewczynki chcecie
być nauczycielkami, ale w czasach szkolnych marzyłam
o tym zawodzie. Nie wiedziałam wówczas jakiego
przedmiotu będę uczyła. Moje marzenie z przesz-łości się
spełniło.
JS: Od ilu lat uprawia Pani sport?
BLP: Nie powiem od ilu, ale miałam wtedy 10 lat, a więc
bardzo długo (śmiech)
IC: Lubi Pani swoją pracę?
5
BLP: Przede wszystkim jestem nauczycielem. Najbardziej
lubie uczyć dzieci, czyli realizować swoją pasję.
AT: Co sprawiło, że została Pani dyrektorem naszej
szkoły?
BLP: Chyba sportowa ambicja. Zawsze byłam
nauczycielem i pomyślałam, że w ten sposób będę mogła
zrobić więcej dla szkoły.
Wszyscy: Dziękujemy za to, że mogliśmy przeprowadzić
z panią ten wywiad.
BLP: To ja Wam dziękuję!
Wywiad z Panią dyrektor Beatą Lewicką – Płaczek (BLP)
przeprowadzili: Inka Cybowska (IC), Helena Golka (HG),
Aleksander Tomkowiak (AT), Bartosz Siwik (BS),
Jacek Staniec (JS) i Filip Maćkowiak (FM)

A czy Ty rozpocząłeś już przygotowania do
Świąt?

