Zapraszamy do zapoznania się z tekstem WYWIADU
przeprowadzonego przez naszych uczniów ( Roksanę
Krawiec i Filipa Bąka ) z Panem Dyrektorem – Danielem
Janusem :

R. Co jest według Pana łatwiejsze –bycie dyrektorem czy
nauczycielem ? Dlaczego ?
P.D Bycie nauczycielem jest łatwiejsze- to prosta sprawa,
dlatego że dyrektor ma o wiele więcej obowiązków. Nie tylko
prowadzi zajęcia, ale również musi prowadzić dokumentację
szkolną . Musi organizować pracę szkoły , dlatego też praca
dyrektora nie jest łatwa.
F. Czy myślał Pan o zmianie wystroju kancelarii ?
P.D Nie myślałem jeszcze. Była ona niedawno odnawiana . To,
że kolor nie należy do moich ulubionych, to i tak dobrze się tu
czuję , może
w przyszłości coś się zmieni .
R. Czy lubił Pan chodzić do szkoły ?
P.D Tak, oczywiście, to jest dopiero pierwszy etap, gdzie
zaczynają się pierwsze znajomości i było bardzo dużo
ciekawych zajęć.
F. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole ?
P.D Z racji tego, że zostałem nauczycielem wychowania
fizycznego, to oczywiście ten przedmiot, ale oprócz tego, bardzo
podobała mi się matematyka . Na lekcjach matematyki lubiłem ze

wszystkimi rywalizować w szybkie rozwiązywanie zadań, bardzo
mnie to cieszyło.
R. Co Pana skłoniło do bycia dyrektorem ?
P.D Przede wszystkim awans zawodowy- tutaj mogłem awansować
właśnie na to stanowisko, by dobrze sprawdzić się w tej roli ,
zaangażować się w życie szkoły . Próba pokonania swoich
życiowych barier i oczywiście możliwość zorganizowania innych
zajęć niż do tej pory .
F. Która klasa jest Pana ulubioną klasą ?
P.D Tutaj nie mam wybranej klasy, nie faworyzuje żadnej . Każda
klasa posiada umiejętności w różnych dziedzinach . Dlatego też
jakąś klasę lubię z powodu zdyscyplinowana ,a inną jeszcze z
innego powodu .
R. Czy zastanawiał się Pan nad złagodzeniem niektórych zasad
obowiązujących w naszej szkole ?
P.D Nie zastanawiałem się wręcz przeciwnie , tworzyliśmy statut
szkoły po to, by zasady były jasne i klarowne . Tak i dla nas,
jak i dla uczniów .
F. Czy lubi Pan swoją pracę ?
P.D Tak, jak najbardziej. Wytrzymałem już 12 lat . Myślę,że ten
czas pokaza, że bardzo lubię to, co robię ,zwłaszcza że z
przyjemnością przyjeżdżam do szkoły.
R. Czy ma Pan tremę podczas publicznego występu ?Jak się Pan
wtedy czuje ?
P.D Tak, jednak na samym początku odczuwa się dość dużą tremę ,
ale t z czasem ona maleje i gdy kończę wypowiedź, to nie
odczuwam w ogóle tremy ,czuję się jednak odrobinę
zdenerwowany .

F. Czy jest Pan zadowolony z nauczania w naszej szkole ?
P.D Oczywiście , że jestem. Do tej pory wasze wyniki na
sprawdzianie szóstoklasisty były
w średniej czołówce, z
czego nie tylko ja ale wszyscy nauczyciele są zadowoleni , że
ich praca nie idzie na marne.
R. Jakie Pan miał stopnie w szkolę podstawowej ? Z jakich
przedmiotów najlepsze ?
P.D Oczywiście , że najlepsze oceny w szkole podstawowej
miałem z wychowania fizycznego bardzo dobre i celujące , ale z
innych przedmiotów nie było tak kolorowo. Może nie najgorzej
,ale również zdarzały się oceny niedostateczne, jak to u
każdego ucznia .
F. Jak długo Pan uczy w naszej szkolę ? Czy zamierza Pan
pracować do emerytury ?
P.D W tej szkole uczę już dwanaście lat , czas bardzo szybko
leci i myślę, że z łatwością dam sobie radę popracować do
emerytury .
R. Czy zachęciłby Pan swoich uczniów do pójścia w swoje ślady –
do zostania nauczycielem ?
P.D To jest trudny wybór bycie dyrektorem. To przede wszystkim
sprawdzenie się w tej roli. Trzeba mieć odpowiednie
predyspozycje , trzeba być cierpliwym, ale przede wszystkim mieć
bardzo dobry kontakt z młodzieżą .

R. i F. – Dziękujemy za poświęcony nam czas . 




