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Danuta Boroch dyrektorem ZespoBu SzkóB Miejskich

Redakcja, poniedziaBek 18 lipiec 2016 - 17:55:57

Danuta Boroch wygraBa konkurs organizowany przez zBotoryjski ratusz i od wrze[nia pokieruje now placówk
o[wiatow w ZBotoryi ZespoBem SzkóB Miejskich.

O stanowisko dyrektora ZespoBu, na który skBada si bdzie SzkoBa Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego
i Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa, poza Danut Boroch ubiegaBy si jeszcze dwie osoby: Beata Siudak, nauczycielka SP
nr 3, i Bo|ena Bczek, odchodzca dyrektorka gimnazjum miejskiego.
Konkurs rozstrzygnBa 10-osobowa komisja konkursowa, zBo|ona z: 3 pracowników Urzdu Miejskiego w ZBotoryi, 2
wysBanników kuratorium o[wiaty, 3 przedstawicieli zwizków zawodowych oraz reprezentantów rady pedagogicznej i rady
rodziców (po jednym). Kandydaci prezentowali przed komisj opracowan przez siebie koncepcj funkcjonowania ZespoBu.
By wygra konkurs, musieli uzyska przynajmniej 6 z 10 gBosów czBonków komisji.

Danuta Boroch jest zBotoryjank

i nauczycielem z 26-letnim sta|em zawodowym. Od 15 lat uczy historii i wiedzy o spoBeczeDstwie w Zespole SzkóB
OgólnoksztaBccych nr 2 im. Jana PawBa II w Legnicy, byBa tam te| przez dBugi czas wicedyrektorem. Karier
zawodow zaczynaBa w Szkole Podstawowej w Zagrodnie, pózniej pracowaBa w Zespole SzkóB Zawodowych
w ZBotoryi.

Koncepcj funkcjonowania szkoBy oparBam na wywiadach z rodzicami uczniów. Wiem, czego oczekuj.

Jest du|e zapotrzebowanie na nauczanie jzyków obcych. Dyrektor mo|e wygospodarowa dodatkowe godziny, co daje
mo|liwo[ rozszerzenia nauczania wybranych przedmiotów. Z drugiej strony licz na dobr wspóBprac w tej
sprawie oraz w realizacji innych zadaD z burmistrzem i rad miejsk, którzy traktuj zBotoryjsk o[wiat
priorytetowo mówi.

Dyrektor ZespoBu zapowiada nowe otwarcie w kompleksie szkóB przy ul. Wilczej. Tak na

dobr spraw nie znam tych nauczycieli, wic jestem ponad podziaBami. I to uwa|am za swój du|y atut. Bd
ocenia nauczycieli tylko przez pryzmat ich kompetencji, inicjatyw edukacyjnych i zaanga|owania. I licz na ich wsparcie.
Bardzo ceni sobie prac zespoBow. I chtnie wspieram ró|ne przedsiwzicia w szkole
podkre[la.Danuta Boroch formalnie obejmie stanowisko dyrektora ZespoBu od 1 wrze[nia. Z nauczycielami trójki
i gimnazjum spotka si pierwszy raz najprawdopodobniej po 20 sierpnia, tydzieD przed koDcem wakacji, cho prac
biurow przy Bczeniu szkóB zacznie du|o wcze[niej, gdy| to na niej spocznie organizacja nowego roku szkolnego
w Zespole SzkóB.

W kierowaniu ZespoBem pomaga jej bdzie dwóch wicedyrektorów jeden bdzie pracowaB

w SP 3, drugi w gimnazjum. Ich wybór Danuta Boroch zamierza konsultowa z rad pedagogiczn.
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