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 1.  Jaką  ukończyła  Pani  szkołę  podstawową  i
średnią?

         Ukończyłam Szkołę  Podstawową nr  11 w Wejherowie,  potem Gimnazjum nr  2
w Wejherowie, natomiast jako szkołę średnią wybrałam Technikum Transportowe w Gdyni
o kierunku Logistyka.

2. Jakie wybrała Pani studia?

         Wybrałam  studia  Pedagogiczne.  Studiuję  w  Pomorskiej  Wyższej  Szkole  Nauk
Stosowanych w Gdyni na kierunku Wczesna edukacja i Terapia Pedagogiczna.

3.  Co  może  powiedzieć  Pani  o  swoich  osiągnięciach,  sukcesach  zawodowych
(rodzinnych), ciekawym hobby?

         Nie  mam na  swoim koncie  za  dużo  sukcesów zawodowych,  ponieważ  jestem
na  początku  swojej  kariery  :)  W  ostatnim  czasie  zostałam  nominowana  do  Plebiscytu
na  Nauczyciela  Przedszkola  roku  2017  w  Powiecie  Wejherowskim.  Był  to  konkurs
organizowany przez Dziennik Bałtycki. Uważam to za sukces, ponieważ nominowali mnie
do konkursu rodzice  i  udało  mi  się  wygrać.  Do swoich osiągnięć  zaliczam również kurs
języka migowego I stopnia, który ukończyłam w zeszłym roku. Moja praca to moje hobby.
Po pracy główkuję jakby tu zaciekawić "moje dzieci". W ostatnim czasie udało mi się ich
zaskoczyć.  Wraz  z  moim  narzeczonym  stworzyliśmy  teatrzyk  "Kamishibai",  który
wykorzystuję teraz do bajkoterapii.

4. Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie z naszej szkoły?



        Najmilszym wspomnieniem z  Waszej  szkoły  jest  kółko Teatralne  "Fuzja",  które
prowadziła Pani Ola :) Do dzisiaj w starym kartonie z pamiątkami schowane mam swoje role,
scenariusze przedstawień i zdjęcia :)

5. Jakiego nauczyciela (nauczycieli) wspomina Pani najmilej?

      Całe  grono  pedagogiczne  wspominam  bardzo  miło  natomiast  szczególnie  ciepło
wspominam  moją  Wychowawczynię  Panią  Olę  Ucińską  -  Makowską,  którą  serdecznie
pozdrawiam :) 

6. Czy uważa Pani, że nasza szkoła wyróżnia się w jakiś sposób? Jeśli tak, to dlaczego?

         Szkoła wyróżnia się na pewno dużą salą gimnastyczną oraz pysznym jedzeniem, które
serwowała Pani Stasia :)

7. Czy w czasach szkolnych pełniła Pani jakieś funkcje w Samorządzie Szkolnym?

        W  Samorządzie  Szkolnym  nie  pełniłam  żadnej  funkcji  (  bynajmniej  sobie  nie
przypominam ), natomiast w trójce klasowej byłam gospodarzem oraz skarbnikiem.

8. Czy zawód, który Pani wybrała był od zawsze tym wymarzonym? W jakiej jeszcze
dziedzinie (innym zawodzie) czułaby się Pani spełniona?

       W żadnej innej dziedzinie nie czułabym się spełniona tak jak teraz, ponieważ mój zawód
jest moją pasją i robię to co lubię. Każdy powinien robić to co kocha bo wtedy praca staje się
przyjemnością, a nie obowiązkiem. :)
 

Dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów!


