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Super Dyrektor Szkoïy

UszyliĂmy szkoïÚ
na miarÚ naszych dzieci
ANNA SATEL
Zespóï Placówek Edukacyjnych wbOlsztynie to miejsce, które zostaïo dopasowane
do potrzeb ibmoĝliwoĂci swoich uczniów –bdzieci zbautyzmem ibniepeïnosprawnoĂciami sprzÚĝonymi. Jego wspóïzaïoĝycielka, Wanda Agnieszka Jabïoñska, otrzymaïa
tytuï Super Dyrektor Szkoïy wbII edycji konkursu organizowanego przez miesiÚcznik
„Dyrektor Szkoïy”, kwartalnik „Przed SzkoïÈ” ibwydawnictwo Wolters Kluwer.

P

rzypomnijmy, ĝe wb naszym
konkursie wybór zwyciÚzcy przebiega dwustopniowo. Najpierw jury zïoĝone
zb czïonków kolegium redakcyjnego
zbuwagÈ analizuje nadesïane zgïoszenia
ibwybiera grupÚ nominowanych do tytuïu Super Dyrektor wbdwóch kategoriach: przedszkola ibszkoïy. NastÚpnie
do obrad przystÚpuje kapituïa konkursu, której wbtym roku ponownie przewodniczyïa prof. dr hab. Maïgorzata
¿ytko zb Wydziaïu Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, ib wyïania zwyciÚzcÚ. Ogïoszenie wyników
odbyïo siÚ na II Kongresie Edukacja
ibRozwój. Tytuï Super Dyrektor Szkoïy
otrzymaïa Wanda Agnieszka Jabïoñska zbZespoïu Placówek Edukacyjnych
wbOlsztynie.
– Pani dyrektor stworzyïa koncepcjÚ
wychowawczÈ zespoïu placówek edukacyjnych oraz wprowadziïa wbĝycie sposób zarzÈdzania nimi, który pozwoliï na
budowanie spoïecznoĂci wspóïdziaïania
ib wspóïpracy integrujÈcej wspólny cel:
pomyĂlny rozwój dzieci zbtrudnoĂciami
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzglÚdnieniem autyzmu, ibich rodzin –bmówiïa
przewodniczÈca kapituïy podczas uroczystej gali.

Wizjonerka zbzapaïem
Do konkursu WandÚ AgnieszkÚ JabïoñskÈ zgïosili pracownicy szkoïy. –bObkonkursie dowiedziaïam siÚ zb „Dyrektora
Szkoïy” ibstrony Ministerstwa Edukacji
Narodowej –bopowiada dr Sylwia Przybyliñska, wicedyrektor ds.b gimnazjum
ibwicedyrektor ds.bszkoïy przyspasabiajÈcej do pracy wbZPE. –bZgodnie zbnaszÈ koncepcjÈ pracy powoïaliĂmy zespóï
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osób, które znajÈ placówkÚ od lat, ibzebraliĂmy potrzebne materiaïy.
Wierzyli, ĝe ich dyrektor jest mocnÈ
kandydatkÈ do gïównego tytuïu. –bAgnieszka jest wizjonerkÈ. PotraÞ najbardziej nierealny pomysï zmieniÊ wbdziaïanie, przekonaÊ nieprzekonanych.
Uczymy siÚ od niej gïÚbokiej wiary wbto,
co robimy, ibwewnÚtrznej siïy –bmówi dr
Sylwia Przybyliñska. –bNie pozwala na
sztampowe, rutynowe, schematyczne
dziaïanie. Kaĝdego dnia wbnaszej szkole coĂ siÚ dzieje, rodzi siÚ nowy pomysï.
Wspóïpraca zbAgnieszkÈ polega na wizji
ibporuszaniu siÚ zbelastycznoĂciÈ ibkreatywnoĂciÈ. Bobjak mówi, „droga do celu
jest zawsze wbbudowie”.
– Tob sÈ wyjÈtkowi ludzie –b mówi
obswoich pracownikach dyrektor ZPE.
–b Ich praca to jest misja. ChcÈ to robiÊ, majÈ mnóstwo pomysïów ibmyĂlÚ,
ĝe teĝ ogromnÈ satysfakcjÚ. Ten sukces
to nasz sukces. Odbieraïam tÚ nagrodÚ
wb imieniu caïej spoïecznoĂci szkolnej
–b nauczycieli, pracowników, rodziców,
dzieci, ale równieĝ jako mieszkanka Olsztyna.

Ludzie potrzebni do ĝycia
Co ciekawe, kariera Wandy Agnieszki
Jabïoñskiej mogïa potoczyÊ siÚ zupeïnie inaczej. MajÈc do wyboru ĂcieĝkÚ
humanistycznÈ ibmatematycznÈ, zdecydowaïa siÚ na technikum elektroniczne,
które skoñczyïa zb wyróĝnieniem, po
czym kontynuowaïa naukÚ na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki ibElektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. ¥niadeckich wbBydgoszczy. –bPobroku doszïam do wniosku, ĝe to
nie moja bajka –bwspomina. –bKocham
komputery, jak ibwszystkie urzÈdzenia,
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które mogÈ wspomóc mojÈ pracÚ, ale do
ĝycia potrzebujÚ ludzi.
Dlatego przeniosïa siÚ do Studium
Nauczycielskiego wbSzczytnie, abpierwszÈ pracÚ znalazïa wb przedszkolu. Potem byï specjalny oĂrodek szkolno-wychowawczy ib poczÈtek zainteresowania osobami niepeïnosprawnymi.
Kiedy parÚ lat póěniej pracowaïa juĝ
jako dyrektor Zespoïu Placówek Przedszkolnych, wĂród jej podopiecznych
zaczÚïy pojawiaÊ siÚ dzieci zbautyzmem
ibniepeïnosprawnoĂciami sprzÚĝonymi.
–bPlacówka prowadzona przez jednostkÚ samorzÈdu terytorialnego nie do
koñca speïniaïa ich marzenia –bprzyznaje Wanda Agnieszka Jabïoñska. –bDlatego wspólnie zbrodzicami ibnauczycielami
uznaliĂmy, ĝe przejmiemy jÈ od miasta
ib otworzymy placówkÚ publicznÈ prowadzonÈ przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym ibOsobom obPodobnych Zaburzeniach wbRozwoju.
I tak wb2002br. rozpoczÈï dziaïalnoĂÊ
Zespóï Placówek Edukacyjnych wbOlsztynie. PoczÈtkowo byïo to przedszkole ib szkoïa podstawowa, póěniej
powstaïo teĝ gimnazjum specjalne oraz
szkoïa przysposabiajÈca do pracy. –bZaczynaliĂmy od 20bdzieci ib34bpracowników. DziĂ mamy ponad 400b uczniów
ib 320b pracowników –b mówi dyrektor
ZPE. –b Niektórzy rodzice specjalnie
przeprowadzili siÚ do Olsztyna, by ich
dzieci mogïy siÚ ubnas uczyÊ. Inni dowoĝÈ je codziennie 45bkm.
Organem prowadzÈcym ZPE jest
stowarzyszenie rodziców, dwa inne
(rodziców oraz pracowników) sÈ wpisane do statutu jako wspomagajÈce.
DziÚki temu placówka moĝe pozyskiwaÊ fundusze zb róĝnych ěródeï,

równieĝ od sponsorów. Pracownicy do
perfekcji opanowali pisanie projektów
ibdziĂ szkoïa moĝe siÚ pochwaliÊ m.in.
nowoczesnym sprzÚtem specjalistycznym, gabinetem hydroterapii, salÈ integracji sensorycznej oraz doĂwiadczania Ăwiata, pracowniÈ terapii widzenia
ib dwiema pracowniami gospodarstwa
domowego.

W trosce obuczniów

Mam autyzm
WielkÈ wagÚ tegoroczna Super Dyrektor Szkoïy przywiÈzuje do rozpowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania osób zbautyzmem. Kampania Autyzm. Zaznacz swojÈ obecnoĂÊ,
której jest pomysïodawczyniÈ, rozeszïa
siÚ szerokim echem na caïÈ PolskÚ.
Elementem akcji byïy znaczki „Mam
autyzm”. Wanda Agnieszka Jabïoñska
przyznaje, ĝe poczÈtkowo wzbudzaïy
one wiele wÈtpliwoĂci, bo odbierano
je jak stygmatyzacjÚ dzieci, ale okazaïo
siÚ, ĝe kampania przyniosïa pozytywne
efekty. Znaczek ubosoby, która wyglÈda zupeïnie zwyczajnie, ale zachowuje siÚ dziwnie, sprawiï, ĝe otoczenie
przestaïo siÚ jej baÊ. –b Nie musiaïam
siÚ tïumaczyÊ, ĝe nie potraÞÚ wychowaÊ swojego dziecka –b zwierzaïa siÚ
jedna zbmatek wbrozmowie zbdyrektor

Fot. ZPE w Olsztynie

W szkole funkcjonujÈ czteroosobowe
klasy, wbkaĝdej jest nauczyciel, pomoc
nauczyciela ibasystent ucznia. Budynek
dostosowany jest do potrzeb osób zbróĝnymi niepeïnosprawnoĂciami, m.in.
poprzez oznakowanie pomieszczeñ.
Jest sala wyciszenia, relaksacyjne patio
na Ăwieĝym powietrzu ib sensoryczny
plac zabaw specjalnie zaprojektowany
dla dzieci zbautyzmem. Uczniowie majÈ
wiele zajÚÊ dodatkowych: zbrehabilitacji ruchowej, rewalidacji zbwykorzystaniem komputera, komunikacji alternatywnej, logopedii, terapii biofeedback
ib surdopedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejÚtnoĂci spoïecznych, hydroterapii.
– Dla kaĝdego dziecka, które nie
mówi, opracowujemy indywidualny
system komunikacji. Poza tym staramy
siÚ zbudowaÊ otoczenie, które jest przewidywalne, zaplanowane. Struktura
dnia jest zwizualizowana. PoczynajÈc
od przedszkola, wszystko opiera siÚ na
pewnej strukturyzacji –bmiejsca, czasu,
przestrzeni, ab nawet jÚzyka. Tob nieodïÈczny element poczucia bezpieczeñstwa wb przypadku edukacji ib terapii
osób zb autyzmem –b opowiada Wanda
Agnieszka Jabïoñska. Dob porozumiewania siÚ wykorzystywane sÈ piktogramy, PCS-y (picture communication
symbols) ibsystemy mieszane zbkomunikacji alternatywnej.

Jak podkreĂla dyrektor ZPE, oprócz
dziaïañ edukacyjnych ib terapeutycznych waĝne jest teĝ umoĝliwienie uczniom zaspokojenia potrzeby sukcesu.
–b Mamy niezmiernie utalentowane
dzieci, które wyraĝajÈ swoje emocje
ibmyĂli poprzez kreskÚ, niektóre uczestniczÈ wb teatrze, inne piszÈ –b mówi.
Wbszkole dziaïa teatr tañca ibkóïka zainteresowañ, np.b robotyka, keyboard,
autochodzik czy dzieciÚca matematyka.
Wychowawcy ib nauczyciele starajÈ
siÚ teĝ dostrzegaÊ potrzeby spoïeczne
swoich podopiecznych. Uczniowie ZPE
wychodzÈ do teatru, kina, restauracji,
spotykajÈ siÚ wb Klubie Autysty, jeĝdĝÈ
na zielone szkoïy. –b NajczÚĂciej sÈ to
ich pierwsze samodzielne wyjazdy, bez
rodziców, wbmiejsce nieznane, nieprzewidywalne, ale miejsce, wbktórym mogÈ
pokazaÊ swoje umiejÚtnoĂci ibmieÊ poczucie wïasnej autonomii –b podkreĂla
Wanda Agnieszka Jabïoñska.

– ZaczynaliĂmy od 20 dzieci i 34 pracowników. DziĂ mamy ponad 400 uczniów
ib320 pracowników – mówi Wanda Agnieszka Jabïoñska
www.DyrektorSzkoly.pl

Fot. ZPE w Olsztynie

Super Dyrektor Szkoïy

W olsztyñskim ZPE dziaïa teatr
tañca i róĝne kóïka zainteresowañ
ZPE. –b Ludzie nadal na nas patrzyli,
ale wbich oczach po raz pierwszy zobaczyïam zrozumienie.
W trakcie obchodzonych wb Olsztynie ¥wiatowych Dni ¥wiadomoĂci
Autyzmu uczniowie ZPE majÈ okazjÚ
pochwaliÊ siÚ swoimi umiejÚtnoĂciami,
abmieszkañcy –bwbspecjalnym namiocie
sensorycznym –bprzekonaÊ, jak odbiera
Ăwiat osoba zb autyzmem. –b Jest ob nas
gïoĂno, jesteĂmy rozpoznawalni, dziÚki czemu osoby zbniepeïnosprawnoĂciÈ
staïy siÚ zwykïÈ czÚĂciÈ tego miasta ibtej
spoïecznoĂci. Bez naznaczania –b podkreĂla wicedyrektor dr Sylwia Przybyliñska.

Wsparcie dla rodziców
UzasadniajÈc wybór kapituïy, prof. Maïgorzata ¿ytko zwróciïa teĝ uwagÚ na
wspóïpracÚ ZPE zbrodzicami. –bSÈboni
bardzo waĝnymi uczestnikami procesu wychowania wb szkole ib poza niÈ.
UzyskujÈ znaczÈce wsparcie wb swoich
dziaïaniach, mogÈ teĝ liczyÊ na osobistÈ
pomoc wb chwilach kryzysu ib zwÈtpienia –bmówiïa przewodniczÈca. –bMajÈ
swojÈ reprezentacjÚ wbpostaci stowarzyszenia ibich rola oraz miejsce wbedukacji
nabraïy partnerskiego, wspólnotowego
charakteru.
InicjatywÈ, która wzbudziïa aplauz
zarówno czïonków jury, jak ib kapituïy
konkursu byïa „Sobota dla Rodzica”
–btego dnia placówka zapewniaïa opiekÚ nad dzieÊmi od godz. 8 do 20, by ich
bliscy mieli czas dla siebie. –b Zaprosiïam kiedyĂ przyjacióïkÚ, przewodniczÈcÈ jednego zb naszych stowarzyszeñ, na
kawÚ ibusïyszaïam, ĝe nie moĝe nigdzie
wyjĂÊ, bo musi opiekowaÊ siÚ dzieckiem.
Odbrazu pomyĂlaïam, ĝe coĂ trzeba zbtym
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Super Dyrektor Szkoïy
ich potrzeby ibpasje, moĝe planowaÊ ich
przyszïoĂÊ. Przed nami ogromne plany
zwiÈzane juĝ zb dorosïymi niepeïnosprawnymi, ich pracÈ ib godnym miejscem wbspoïeczeñstwie.

Fot. ZPE w Olsztynie

Szkoïy rosnÈ razem zbdzieÊmi

Zbuczniami pracujÈ: nauczyciel,
pomoc nauczyciela i asystent ucznia
zrobiÊ –b opowiada Wanda Agnieszka
Jabïoñska. –b Dla przykïadu wb Danii
rodzina dziecka niepeïnosprawnego ma
prawo do szeĂciu dni (wb sekwencjach
dwudniowych) miesiÚcznie urlopu od
opieki. Postanowiïam zaproponowaÊ
coĂ podobnego ub nas. Ab rozszerzeniem
tego projektu byïa opieka popoïudniowa
wbtygodniu. DziĂ „SobotÚ dla Rodzica”
zastÈpiïy juĝ inne programy.
Jak podkreĂla laureatka tytuïu Super
Dyrektor Szkoïy, zb wolnego czasu korzystaïy caïe rodziny –b równieĝ zdrowe dzieci. PodsunÚïo to pracownikom
ZPE kolejny pomysï –bwarsztatów dla
rodzeñstwa, któremu trzeba pomóc poradziÊ sobie zbsytuacjÈ wbdomu.
Takich pomysïów Wanda Agnieszka
Jabïoñska ib jej wspóïpracownicy majÈ
bardzo wiele. Wb ZPE dziaïa Klub Rodzica, Akademia WyjÈtkowego Rodzica
ib Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.
Kiedy siÚ okazaïo, ĝe rodzice przedszkolaków nie wiedzÈ, jak bawiÊ siÚ
zb autystycznym dzieckiem, placówka
przygotowaïa bezpïatne szkolenia, na
których nie tylko poznajÈ rodzaje zabaw ibdowiadujÈ siÚ, jak pomóc dziecku
siÚ rozwijaÊ, ale teĝ dostajÈ wsparcie.
–bOgromnÈ furorÚ zrobiïo szkolenie dla
mam, jak znaleěÊ wbsobie siïÚ, ĝeby dalej
byÊ. Bobmama jest kimĂ najwaĝniejszym
dla dziecka ibmusi mieÊ siïÚ na wiele lat
–bmówi Wanda Agnieszka Jabïoñska.
OpiniÚ obdobrej wspóïpracy potwierdza wypowiedě, którÈ do konkursowej
ankiety doïÈczyïa mama jednej zbuczennic ZPE: MyĂlÚ, ĝe my, rodzice dzieci
niepeïnosprawnych, mamy ogromne
szczÚĂcie, ĝe spotkaliĂmy JÈb na swojej
drodze. Upór ibkonsekwencja wbdziaïaniu tej niezwykïej kobiety oraz oddanie caïego serca pracy spowodowaïo,
ĝe powstaïo tak niezwykïe miejsce jak
ZPE –bpisze pani Urszula. –bTutaj nasze
dzieci mogÈ siÚ speïniaÊ ibsÈ szczÚĂliwe.
DziÚki temu, ĝe jest zbnimi blisko, zna
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O swoich placówkach Wanda Agnieszka Jabïoñska mówi, ĝe rosïy razem
zb dzieÊmi –b najpierw byïo przedszkole ib podstawówka, potem gimnazjum,
wreszcie szkoïa przyspasabiajÈca do
pracy. Ib na tym nie koniec. –b OpracowaliĂmy koncepcjÚ powstania Warmiñskiej Kuěni Pracy „Modrak”, czyli
miejsca, które po skoñczeniu edukacji
bÚdzie miejscem pracy, odpoczynku
ib rehabilitacji dla osób zb autyzmem
ib niepeïnosprawnoĂciami sprzÚĝonymi
–bopowiada dyrektor ZPE. Pozwoli to
mïodym ludziom nie tylko wykonywaÊ róĝne prace na zasadzie spóïdzielni
socjalnej bÈdě zakïadów pracy chronionej, ale zaoferuje im teĝ moĝliwoĂÊ
odpoczynku, abwbprzyszïoĂci przygotuje
do prawie samodzielnego (zbniewielkim
wsparciem) mieszkania.
Zatrudnienie wb „Modraku” (to po
warmiñsku niebieski kwiatek) znajdÈ
absolwenci szkoïy przysposabiajÈcej
do pracy, wb której funkcjonuje innowacja pedagogiczna Park Pracy, juĝ teraz uczÈc ich czynnoĂci zawodowych.
–b Wytwarzamy zabawki, stroiki okolicznoĂciowe, ksiÈĝeczki komunikacyjne ibzbpoĂrednictwem stowarzyszenia je
sprzedajemy, tak wiÚc nasze produkty
funkcjonujÈ juĝ na rynku –b podkreĂla
laureatka naszego konkursu.
DziaïalnoĂÊ Wandy Agnieszki Jabïoñskiej wykracza daleko poza kierowanie
Zespoïem Placówek Edukacyjnych.
Spoïecznie peïni funkcjÚ przewodniczÈcej Gminnej Rady DziaïalnoĂci Poĝytku
Publicznego wb Olsztynie, przewodniczy Miejskiej Spoïecznej Radzie na
rzecz Osób Niepeïnosprawnych, jest
czïonkiem Warmiñsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepeïnosprawnych,
dziaïa wbZespole Pedagogiki Specjalnej
przy Komitecie Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk, powoïaïa Stowarzyszenie WyjÈtkowe Serce, organizuje wb Olsztynie uroczystoĂci zb okazji
¥wiatowego Dnia ¥wiadomoĂci Autyzmu. Jest ponadto autorkÈ ib wspóïautorkÈ wielu projektów oraz innowacji
pedagogicznych, pomysïodawczyniÈ
ogólnopolskiej kampanii spoïecznej Autyzm. Zaznacz swojÈ obecnoĂÊ
ib uczestniczy wb konferencjach, m.in.
miaïa wykïad na temat autyzmu na
IIbKongresie Edukacja ibRozwój.
– LubiÚ tak ĝyÊ. ChcÚ dziaïaÊ ib robiÊ dobre rzeczy –b przyznaje Wanda
DYREKTOR SZKOY 12/2015

Agnieszka Jabïoñska. –bKiedyĂ ktoĂ mi
powiedziaï: „Znajdziesz czas na wszystko, tylko musisz sobie to uporzÈdkowaÊ”. Tak teĝ robiÚ. Wybieram, co jest
najwaĝniejsze, ib robiÚ to wb pierwszej
kolejnoĂci. Poza tym coraz wiÚcej osób
przejmuje czÚĂÊ mojej aktywnoĂci. NauczyliĂmy siÚ organizowaÊ caïy ten
proces ib teraz tak naprawdÚ juĝ tylko
decydujemy, co wb którym momencie
siÚ odbÚdzie. JesteĂmy ciaïem, które ĝyje
wbsymbiozie.
– Agnieszka jest osobÈ, która prowadzi, kieruje, sugeruje. Wymaga od innych, ale przede wszystkim od siebie.
Widzi wb ludziach, zarówno dzieciach,
jak ib dorosïych, potencjaï ib potraÞ to
zbnich wyciÈgnÈÊ ibzrobiÊ zbtego pereïkÚ
–bmówi dr Sylwia Przybyliñska.

Z sympatii do ludzi
– Moja wizja szkoïy opiera siÚ na prostej zasadzie –blubiÚ ludzi. Lubimy tylko tych, którzy lubiÈ nas. LubiÚ ludzi,
aboni lubiÈ mnie. Abdla kogoĂ, kogo siÚ
lubi, zrobi siÚ wiÚcej. Nie ze strachu czy
obowiÈzku, ale zwykïej chÚci. Chciaïam
teĝ, ĝeby polubili nas ludzie wokóï, bo
dziÚki temu bÚdÈ przyjmowaÊ zbĝyczliwoĂciÈ nasze akcje, kampanie ibpomysïy
–b tïumaczy Wanda Agnieszka Jabïoñska. –b Ib tak przy wspóïudziale wielu
osób ibzbmyĂlÈ, ĝeby ĝycie osób niepeïnosprawnych uczyniÊ lepszym, nie tylko stworzyliĂmy szkoïÚ, ale dotarliĂmy
ze swoimi dziaïaniami równieĝ do rodziców ibdo spoïecznoĂci lokalnej.
– Cob wyróĝnia naszÈ szkoïÚ? To, ĝe
mijajÈc siÚ na korytarzu, nadal siÚ do
siebie uĂmiechamy. ¿eb róĝne pomysïy
nie sÈ zamiatane pod dywan, tylko obracane wbczyn –bpodkreĂla wicedyrektor
dr Sylwia Przybyliñska. –bPonadto fakt,
ĝe organem prowadzÈcym jest stowarzyszenie, daje nam duĝy komfort decyzyjnoĂci, na co przeznaczymy Ărodki.
– JeĂli mam gorszy nastrój, wystarczy,
ĝe przebiegnÚ siÚ po szkole. Natychmiast
usïyszÚ od swoich uczniów jakiĂ komentarz, który mnie rozbawi albo wzmocni,
ib znów jestem naïadowana ich zaufaniem ibradoĂciÈ –bopowiada tegoroczna
Super Dyrektor Szkoïy. –bJeĂli uczeñ spotyka mnie wbpierwszym tygodniu wakacji ibmówi „Pani dyrektor, kiedy skoñczÈ
siÚ te cholerne wakacje?”, to myĂlÚ sobie,
ĝe chyba lubi tÚ szkoïÚ. Lubi nas.
Anna Satel
jest dziennikarkÈ,
absolwentkÈ
Wyĝszej Szkoïy
Pedagogiki Specjalnej
wbWarszawie.

