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Niezmiernie trudny wybór miało w tym roku jury Ogólnopolskiego Konkursu
Super Dyrektor, organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, kwartalnik „Przed
Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
W tym roku było aż 13 nominacji do nagrody głównej spośród dyrektorów szkół i
przedszkoli z całej Polski, w tym 5 laureatów. Jednym z laureatów została Daria
Michalska, której Kapituła przyznała wyróżnienie, wręczone przez Przewodniczącą
Kapituły Prof. dr hab. Małgorzatę Żytko, Redaktor Naczelną czasopisma „ Dyrektora
Szkoły” oraz Elżbietę Piotrowską- Albin, Dyrektor Segmentu Oświata Wolters Kluwer SA.
Celem kolejnej edycji konkursu było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku
edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując
pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów,
wychowawców
i nauczycieli.
Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się
społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą
przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia
uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym
i dalszym otoczeniem.
Zgłoszone kandydatury poddane zostały skrupulatnej analizie zgodnie z przyjętymi
kryteriami najpierw przez jury wyłonione z grona redakcyjnych ekspertów, a następnie
przez kapitułę konkursu, do której zaproszone zostały osobowości świata edukacji.
Wspieranie rozwoju i stwarzanie szans zdobycia wykształcenia młodzieży z
zaniedbanych środowisk, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, to
jedno z zadań, jakie postawiła przed sobą wyróżniona przez kapitułę Daria Michalska
Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie, która stworzyła unikalne w skali kraju
działania i projekty przełamujące częsty marazm środowiskowy i pozwalający uczniom
dostrzec sens edukacji oraz stworzyć możliwość aktywnego i świadomego funkcjonowania
w życiu.
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Szkoły Niepubliczne w Bielawie to jedyna tego
typu placówka w lokalnym środowisku, która ma status placówki prywatnej, ale realizuje
taki sam program jak placówki szkolnictwa publicznego. Atutem niewątpliwym tej szkoły
jest jej kameralny klimat, mała liczba uczniów w poszczególnych oddziałach, co daje
szansę na relatywnie korzystniejsze relacje komunikacyjne z uczniem, a w konsekwencji
jego osiągnięcia edukacyjne.
Gratulacje dla dyrektora, kadry pedagogicznej i uczniów.

