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Nauczyciel na „ I r 

Do redakcji zaprosiliśmy ekspertów, aby wyłonić finalistów z regionu koszalińskiego. Od prawej: Maria Ma
tuszkiewicz, Teresa Ogniewska oraz red. Alina Konieczna. 

W ramach programu spo
łecznego „Szkoła bez 
przemocy" trwa konkurs 
na najlepszego wycho
wawcę. W całym kraju 
przyjęliśmy 4 tysiące gło
sów. Miło nam poinfor
mować, że wśród kandy
datów do tytułu są także 
wychowawcy z naszego 
regionu. 

ALINA KONIECZNA 
alina.konieczna@gk24.pl 

Głosowanie odbyło się 
na stronie internetowej 
www.szkolabezprzemocy.pl 
To właśnie tam znajdował się 
formularz, w którym ucznio-
wde i rodzice mogli zgłaszać 
kandydatury wychowawców. 
Zamknęliśmy internetowe li
sty. W konkursie wybierzemy 
najlepszego wychowawcę w 
każdym województwie. 16 
zwycięzców zostanie zapro
szonych do Belwederu, 5 
czerwca, w „Dniu szkoły bez 
przemocy", by odebrać gratu
lacje i nagrody. Zanim jednak 
to nastąpi, w każdym woje
wództwie trzeba wyłonić fina
listów. 

Eksperci w redakcji 
Ponad 250 głosów na swo

ich wychowawców oddali 
w internetowym głosowaniu 
uczniowie z województwa za
chodniopomorskiego. Aby wy

brać finalistów z naszego re
gionu, powołaliśmy grupę 
ekspertów. Do udziału w pra
cach komisji zaprosiliśmy Te
resę Ogniewska, konsultanta 
do spraw wychowawczych 
z Centrum Edukacji Nauczy
cieli w Koszalinie, i Marię 
Matuszkiewicz, starszego wi
zytatora koszalińskiej delega
tury Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, w tym gronie 
znalazła się również dzienni
karka „Głosu Koszalińskie
go" Alina Konieczna, lokal
na koordynatorka programu 
„Szkoła bez przemocy". 

- Wychowawca jest osobą 
ogromnie ważną w szkole -
podkreśliły Teresa Ogniewska 
i Maria Matuszkiewicz. - Mu
si wspierać swoich uczniów, 
integrować klasę, cieszyć się 
radościami uczniów, pomagać 
im w trudnych chwilach. Po
winien mieć czas dla swoich 
wychowanków, być partnerem 
dla rodziców w sprawach wy
chowawczych, odpowiadać 
za swoją klasę przed radą pe
dagogiczną. 

Nasi liderzy 
Najważniejszym kryterium 

w wyborze finalistów była 
liczba głosów oddanych na da
nego wychowawcę. Eksperci 
uważnie przeczytali także 
uzasadnienia, jakie wpisywali 
uczniowie, głosując w interne
cie. W regionie koszalińskim 

w internetowym głosowaniu 
mamy dwoje zdecydowanych 
liderów. To Krzysztof Gibuła, 
nauczyciel Gimnazjum nr 4 
w Koszalinie, oraz Małgorza
ta Sandułow z koszalińskiej 
Szkoły Podstawowej nr 18. 

Najwięcej, bo 40 głosów 
otrzymał Krzysztof Gibuła. -
Profesor Gibuła był moim wy
chowawcą - czytamy w uza
sadnieniach. - Do dziś wspo
minam treści, jakie nam prze
kazywał. Ma dużo cierpliwo
ści dla uczniów, zawsze poma
ga tym, którzy mają proble
my. Potrafi rozmawiać i słu
chać. Miło spotkać na swojej 
drodze tak wspaniałego na
uczyciela. Pan Krzysiu jest 
moim wychowawcą, dzięki 

- niemu wyszłam z dołka, zmie
niłam szkołę. Uwierzyłam 
w siebie dzięki niemu. 

31 głosów w internetowym 
głosowaniu zdobyła Małgo
rzata Sandułow. - Nasza pani 
jest miła dla wszystkich, orga
nizuje fajne wycieczki - napi
sali uczniowie. - Kolejki ro
dziców chcących zapisać swoje 
dzieci do klasy pani Sandułow 
świadczą o tym, że to wspa
niały wychowawca. Pani Mał
gosia nie faworyzuje nikogo, 
dzieci sobie pomagają i są 
zgranym zespołem. Jest miła, 
tolerancyjna, otwarta, zawsze 
chętna do współpracy. 

W internetowym głosowa
niu dobre lokaty zajęło rów

nież dwóch wychowawców 
z jednej szkoły - z Gimnazjum 
nr 6 w Koszalinie. To pano
wie: Zbigniew Dąbkowski 
i Tomasz Palusiński. Wśród 
finalistów znalazła się rów
nież Renata Tomal ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Świdwi
nie. 

Wypełnij kupon 
6 kwietnia rozpoczniemy 

druk konkursowych kupo
nów. Znajdzie się na nich 
dziesięć nazwisk finalistów 
z całego województwa zachod
niopomorskiego - także z re
gionu Szczecina i Wałcza. Re
gion koszaliński będzie repre
zentowało pięcioro wycho
wawców, o których napisali
śmy powyżej. 

- Już sama obecność na tej 
liście to dla nas wielki za
szczyt - podkreślali w rozmo
wach telefonicznych koszaliń
scy finaliści. - W końcu to gło
sowali sami uczniowie. 

Konkursowe kupony bę
dziemy drukować każdego 
dnia, począwszy od 6 aż do 25 
kwietnia. Wypełniajcie je 
i przysyłajcie lub przynoście 
do redakcji „Głosu Koszaliń
skiego". 

Na kupony będziemy cze
kać do 30 kwietnia. A potem 
wszystkie głosy dokładnie po
liczymy i wyłonimy najlepsze
go wychowawcę województwa 
zachodniopomorskiego. • 
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