Wywiad z opiekunem samorządu uczniowskiego:
1.Na czym polega Pana stanowisko jako opiekun samorządu szkolnego?
Odp: Stanowisko opiekuna samorządu uczniowskiego to bardzo odpowiedzialna rola, jednak
jak sama nazwa wskazuje to organ, który tworzą uczniowie i to oni są najważniejsi. Dlatego
jako opiekun chciałbym wspierać Was, a nie wyręczać w realizowaniu działań. Opiekun samorządu pełni też rolę mediatora. Nie jest to proste, ponieważ Wasz świat często jest zupełnie
odmienny i niezrozumiały dla dorosłych. Dlatego musi być ktoś, kto znając perspektywę każdej strony, potrafi doprowadzić do porozumienia.
2. Czy są jakieś plany działań, które będzie realizował samorząd?
Odp: Jak najbardziej, wspólnie z samorządem uczniowskim przygotowujemy plan wydarzeń
na najbliższe miesiące. Kilka punktów z tej listy już udało się zrealizować(np.„szczęśliwy
numerek”, „imieniny miesiąca”, dyskoteka szkolna), a kolejne przed nami, jednak na ten
moment nie chciałbym zdradzać żadnych szczegółów.
3. Jak wyobraża sobie Pan współprace z samorządami klasowymi?
Odp: Każda klasa wybrała swojego przedstawiciela by ten reprezentował ją przed dyrekcją,
wychowawcą i innymi nauczycielami. W razie jakichkolwiek konfliktów, sporów, niewyjaśnionych kwestii, różnicy zdań jestem ja – łącznik i mediator.
4. Jak się Pan czuję po uzyskaniu największej ilości głosów na opiekuna samorządu
uczniowskiego, pomimo tego że jest Pan nowym nauczycielem?
Odp: Było to dla mnie bardzo duże, ale miłe zaskoczenie. Cieszę się, że młodzież naszego
Gimnazjum obdarzyła mnie tak dużym kredytem zaufania, pomimo mojego krótkiego stażu
pracy w tutejszej placówce. Nie pozostaje mi nic innego jak swoją pracą i współpracą z
uczniami pokazać, iż w pełni zasłużyłem na Wasze wyróżnienie.
5. Myśli Pan o wydarzeniach sportowych czy raczej nie związanych ze sportem?
Odp: Z racji swojego wykształcenia, wykonywanej pracy i pasji niewątpliwie stawiam na
wydarzenia sportowe, ale nie oznacza to że w żadne inne nie będę się angażował. Uczniowie
mają różne hobby i zainteresowania i dlatego chciałbym, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
6. Co Pan sądzi o współpracy z przewodniczącą szkoły Wiktorią Kukiełką?
Odp: Współpraca z przewodniczącą szkoły układa się pozytywnie. Wiktoria ma wszystkie
cechy by pełnić taką funkcję. Jest lubiana przez nauczycieli jak i uczniów, dodatkowo cechuje
ją kreatywność, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i skuteczność w działaniu. Mam nadzieję, iż do końca roku szkolnego nasza współpraca będzie przebiegać równie
pomyślnie jak dotychczas.

7. Co Pan sądzi o współpracy z wychowawcami klas?
Odp: Póki co nie mam powodów by narzekać ;). Wychowawcy klas są otwarci na wszelkie
nowości ciekawe pomysły uczniów i innych nauczycieli, lecz nie pozostają też bierni wobec
problemów swoich wychowanków. Wspólnie staramy się pomagać tym uczniom, którzy zgłaszają się z jakimiś problemem lub u których te problemy sami dostrzegamy.

