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Opinia Rady Pedagogicznej  
dotycząca oceny Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach 
mgr Barbary Zawiślak. 

 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 na zebraniu w dniu 4 stycznia 2022 r.  

pozytywnie (100% głosów za) zaopiniowała pracę dyrektora szkoły mgr Barbary Zawiślak. 
 

 Kierowanie placówką pani Barbara Zawiślak rozpoczęła 1 września 2012 roku. 
Pełniąc swoją funkcję stwarza prawidłowe warunki do prowadzenia działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, co przełożyło się na ocenę 
wyróżniającą jej pracy rozpoczynającej obecną kadencję. 
Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój ucznia w tym między innymi: 
 Zachęca do udziału w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, czego 

efektem są wysokie miejsca zajmowane przez uczniów, m.in. zdobywanie czołowych 
miejsc w zawodach sportowych (np.: klasyfikacja generalna szkół I m-ce dziewcząt, 
I miejsce bieg na 1000m) oraz różnorodnych konkursach: miejskich, wojewódzkich, 
ogólnopolskich m.in. konkursie matematycznym  „Kangur” (liczne wyróżnienia 
oraz wyniki bardzo dobre), „Łamacze mózgu” (I miejsce), konkurs z języka angielskiego 

(I miejsce), konkurs recytatorski (I miejsce) ogólnopolski konkurs Eko-Odkrywcy 
(I miejsce), laureat  konkursu przedmiotowego z matematyki, „Wszczep sobie zdrowie” 

(IIImiejsce), Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (III miejsce zespół Triada), I m-ce 
w Ogólnopolskim Biegu o Puchar Rzecznika Praw Dziecka, I miejsce „Niepodległa – 
Moja Ojczyzna”, Międzyszkolny konkurs plastyczny Bohaterowie śląskich bajek – 
wyróżnienie, Mały Konkurs Recytatorski – w kategorii poezji śpiewanej (I miejsce) 
uczeń klasy VIIb, Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego – finalista konkursu 
uczeń klasy VIIIb . 

 Zachęca do udziału w akcjach charytatywnych, nawet na szczeblu międzynarodowym, 
np. zbiórka kredek i okularów dla Afryki, zbiórka słodyczy oraz artykułów 
chemicznych dla dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego Sióstr Boromeuszek 
w Mysłowicach, zbiórka karmy i koców dla schroniska dla zwierząt, zbiórka 
artykułów spożywczych do paczek dla samotnych i potrzebujących, pieczenie 
pierników dla samotnych, akcje przeprowadzane na rzecz Hospicjum Cordis, Wigilia 
dla samotnych przekazanie ozdób własnoręcznie robionych przez dzieci osobom 
samotnym, zbiórka zużytych baterii i tonerów, zbiórka nakrętek dla naszej 
absolwentki, akcja sprzątanie świata, grosik do grosika, Moto-Mikołaje – zbiórka 
pluszaków, zabawek, słodyczy dla dzieci z domów dziecka, zbiórka pieniędzy 
dla chorego chłopca. 
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 Zorganizowała wspólnie z rodzicami szkoły wojewódzki konkurs „Zwierzę nie jest 
rzeczą’’ oraz charytatywny koncert „Wszyscy dzieciom”, z którego dochód 
przeznaczony był dla dzieci z chorobą nowotworową (4 edycje). 

 Organizacja konkursu recytatorskiego „Poezja Jana Twardowskiego” dla uczniów 
mysłowickich szkół, Organizacja V  Mysłowickiego Mistrzostwa w Super Farmera pod 
Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice, konkursu matematycznego. 

 Dba o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zapewniając im zajęcia 
specjalistyczne: rewalidacyjne, logopedyczne, sprawnościowe, korekcyjno-
kompensacyjne. 

 Organizuje zajęcia pozalekcyjne dostosowane do możliwości psychofizycznych 
uczniów oraz ich potrzeb. 

 Umożliwia dzieciom udział w szerokiej gamie zajęć sportowych oferowanych przez 
szkołę. 

 Organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla wszystkich uczniów szkoły. 
 Powołała zespoły nauczycielskie oraz zespół Interwencji Kryzysowej, których 

zadaniem jest rozwiązywanie problemów wychowawczych. 
 W ramach dbałości o prawidłowy rozwój, dzieci objęte są programem „owoce 

w szkole”, „szklanka mleka”. 
 Prowadzi i nadzoruje realizację ogólnopolskich programów, projektów oraz akcji 

propagujących zdrowe odżywianie, właściwą higienę, aktywny styl życia 
i bezpieczeństwo. Można wymienić m.in. „Zdrowo jem więcej wiem”, „Klub 
bezpiecznego Puchatka”, „Akademię czystych rąk Carex”, „Porcję pozytywnej energii”, 
„Śniadanie daje moc”, „Powietrze bez śmieci”. 

 Umożliwia uczniom poznanie praw przyrody i wykonywanie różnego rodzaju 
doświadczeń w ramach programów  edukacyjnych (np.: pod patronatem Centrum 
Nauki Kopernik)  oraz zajęć  edukacyjnych  „Pan Korek”. 

 Tworzy warunki do rozwijania samorządności i samodzielności uczniów, zgodnie 
z „modelem absolwenta” naszej szkoły. Dba o  działalność Samorządu Uczniowskiego 
inicjuje i wspiera go, organizując m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami 
z różnych regionów Polski. 

 Pozyskuje sponsorów refundujących obiady, przybory szkolne, wyjazdy do kina, 
teatru dla uczniów z najuboższych rodzin. 

 Sprawuje pieczę nad zbiórką żywności na Święta Bożego Narodzenia dla najuboższych 
uczniów. 

 Dba o propagowanie i respektowanie praw dziecka w naszej szkole (akademie 
poświęcone tej tematyce, współpraca z UNICEF, z Rzecznikiem Praw Dziecka). 

 Dba o to, by uczniowie byli empatyczni, wrażliwi na los drugiego człowieka, potrafili 
pomagać ludziom będącym w potrzebie. W związku z powyższym tworzy warunki  
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do rozwoju i promowania działań wolontariatu w naszej szkole - jako społeczność 
szkolna braliśmy udział w ogólnopolskim programie „Szlachetna Paczka” i „Akademia 
Przyszłości”. W ramach wolontariatu zostały przeprowadzone m.in.: stworzenie filmu 
z życzeniami i występami artystycznymi naszych uczniów dla babć i dziadków 
oraz mysłowickich seniorów, zbiórka odzieży dla podopiecznych MOPS  
oraz organizacji pozarządowych, zbiórka słodyczy dla Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Sióstr Boromeuszek w Mysłowicach, zbiórka środków czystości 
dla Hospicjum Cordis, zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka w Mysłowicach, udział 
w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska poczta”, polegającej na wysyłaniu tradycyjnych 
listów i kartek do ciężko chorych dzieci, zbiórka żywności dla Wspólnoty Burego 
Misia, udział w akcji „Tusz do paki” – wsparcie schroniska, przygotowanie jajek 
gipsowych dla uczestników śniadania wielkanocnego, współorganizacja projektu 
„Gorący posiłek dla potrzebujących”, „Tornister pełen uśmiechu” – dla dzieci 
z ubogich rodzin, zbieranie środków higienicznych dla hospicjum, żywności dla psów, 
dokarmianie leśnych zwierząt, sadzenie krokusów (100-lecie odzyskania 
niepodległości). 

 Koordynowała pracę świetlicy socjo-terapeutycznej działającej w naszej szkole 
dla uczniów mających problemy rodzinne i dydaktyczne. 

 Sprawuje pieczę nad organizacją w szkole zawodów sportowych, wojewódzkiego 
konkursu gry planszowej Super Farmer, miejskiego konkursu matematycznego, 
świetlicowego, recytatorskiego „Słowem malowane - poezja księdza Jana 
Twardowskiego”. 

 Odpowiada za realizacją szkolnego projektu „Trójeczka do przodu”. Celem projektu 
jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, ICT 
posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy u uczennic i  uczniów naszej szkoły w województwie śląskim, poprzez 
udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości 
kształcenia, w tym metodą eksperymentu, jak również poprzez niezbędne doposażenie 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni na potrzeby oferowanych zajęć.   
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały przyznane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

     Dyrektor Barbara Zawiślak stwarza warunki zapewniające bezpieczny pobyt ucznia 
w szkole, na przykład : 

 Szkoła i jej otoczenie są monitorowane całodobowo; 
 Wyposażenie szkoły spełnia wszystkie normy określone przepisami prawa; 
 Opracowała procedury określające sposób postępowania w sytuacjach mogących 

narazić uczniów na niebezpieczeństwo, w tym „Regulamin funkcjonowania szkoły 
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w czasie epidemii” , w którym zawarte są różnorodne procedury związane 
z COVID-19 , których wskazówkami są wytyczne MZ, GIS, MEiN. 

 Dba o indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stwarzanie 
im odpowiednich warunków do nauki i zabawy oraz wyznaczanie 
specjalistycznych zajęć edukacyjnych. 

 Pozyskuje fundusze dla szkoły: poszukiwanie sponsorów, paczek świątecznych, 
odzieży, jak również zakup mebli, wyposażenia sal lekcyjnych, farb, sztandaru 
szkoły, ławeczek  itp. 
 

W zakresie kierowania szkołą między innymi dba o: 
 Sprawny obieg dokumentacji oraz przepływ informacji. 
 Organizację pracy zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz szkolnego. 
 Bieżące monitorowanie efektów nauczania. 
 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły. 
 Sprawny i rzetelny nadzór pedagogiczny – prowadzi obserwacje zajęć lekcyjnych, 

po których udziela cennych wskazówek do pracy dydaktyczno – wychowawczej.  
 Organizację szkoleń administracji i obsługi np.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 

„Pracownicze Plany Kapitałowe”  
 Organizację konferencji i szkoleń dla nauczycieli, m.in.: „Aktywna tablica”, „Metody 

aktywizujące”, „Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli w kwestii udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w czasie pandemii”, „Procedury 

dotyczące egzaminu uczniów klas VIII”, „Tworzenie zespołu klasowego – praca na 

platformie Teams”. „Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom po powrocie ze zdalnego nauczania. Wsparcie dzieci oraz rozpoznanie ich 
potrzeb indywidualnych”, „Budowanie dobrych relacji w klasie”, „Ciekawa lekcja – 
ciekawe jak? Narzędzia TIK w edukacji zdalnej. Ochrona danych osobowych 
w edukacji zdalnej”, jak również szkolenie dotyczące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn.   

 Motywowanie nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności poprzez udział 
w różnorodnych formach doskonalenia (warsztaty, szkolenia) oraz podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, kursy doskonalące), w tym 
on-line. 

 Zapewnienie  pomocy nauczycielom na każdym etapie ich pracy zawodowej. 
 Stworzenie  warunków do prawidłowego przebiegu stażu, awansu zawodowego 

nauczycieli. 
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 Prawidłowe zorganizowanie nauczania za pomocą metod i technik kształcenia 
na odległość zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z uwzględnieniem BHP, jak 
również potrzeb uczniów i nauczycieli  oraz uwag i próśb rodziców. 

   Pani dyrektor szczególny nacisk kładzie na rozwój nauczyciela oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami szkoły, umożliwiając mu udział 
w szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych. Potrafi dostrzec 
i docenić nauczyciela, jego wysiłek włożony w pracę, nagradzając go różnymi 
możliwymi sposobami i umożliwiając mu dalszy jego rozwój. Sama również ciągle 
stawia na swój rozwój zawodowy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach 
i webinariach, co korzystnie wpływa na jakość pracy szkoły m.in. „O trudnej sztuce 
rozmowy z trudnymi rodzicami”. „Narzędzia TIK w edukacji zdalnej”, „Ochrona 
danych osobowych w edukacji zdalnej”; Przygotowanie dyrektora szkoły do 
rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym” „Zadania dyrektor szkoły w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”(on-line), „Awans 
zawodowy – postępowanie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego” (on-line), kurs e-lerning „Nauczanie języka polskiego dzieci 
posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs 
dla nauczycieli polonistów”, „Skuteczne motywowanie nauczycieli przez dyrektora 
szkoły”. 

Jako pracodawca służy swoją wiedzą w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy 
wszystkim pracownikom szkoły. Inspiruje i zachęca do działań podwyższających 
jakość pracy szkoły, dzięki czemu powstały następujące innowacje pedagogiczne: 
„Wesołe literki”, „Idea Orderu Uśmiechu – źródło wiedzy i wartości”, „Dam radę nie 
jestem sam”, „Rozwijanie kompetencji językowych na zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych”, „ClassDojo - zrządzanie awatarową klasą”, „Różnie odbieram świat 
– uczeń wśród tekstów kultury”, „Zima w Trójce na sportowo”, „Sport poprzez zabawę 
- różne formy aktywności fizycznej” , „Filmy edukacyjne, jako nowa forma utrwalania 

wiedzy”, „W poszukiwaniu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych” oraz programy 
własne: „Mali poligloci”  - program kółka języka niemieckiego w klasach I-III, „Moja 
mała ojczyzna” – program edukacji regionalnej, „Program współpracy z rodzicami”. 

        Mgr Barbara Zawiślak jako gospodarz i administrator szkoły pozyskuje 
sponsorów,   współpracuje  z fundacjami m. in. „Rosa”, Radami Dzielnicy i Urzędem 
Miasta Mysłowice, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, 
Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Caritas Polska, bibliotekami, ZNP, ZHP, PTTK,  
Funduszem pomocy dzieciom i młodzieży im MB z La Salette, Hospicjum Cordis, 
Stowarzyszeniem Wiosna Akademia Przyszłości, Stowarzyszeniem Inicjatyw 



6 
 

Lokalnych  „Nasze Mysłowice”, Muzeum Miasta Mysłowice, MOPS, MOK, MDK, 
Radami Dzielnicy: Janów Miejski-Ćmok, Bończyk-Tuwima, szkołami wyższymi 
(Uniwersytetem Śląskim, GWSP), Nadleśnictwem Katowice odd. Mysłowice, Miejskim 
Schroniskiem dla zwierząt, Kołem Myśliwskim Trop, Hospicjum Cordis, Rzecznikiem 
Praw Dziecka, Szkołami partnerskimi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, członkami 
Kapituły Orderu Uśmiechu, lokalna prasą, związkami zawodowymi, a w ostatnim 
czasie również z SANEPID-em. 

Poprzez swoją działalność menadżerską organizuje środki na modernizację 
i doposażenie placówki, np. : 
 Wykonanie części drenażu pomieszczeń piwnicznych oraz sali gimnastycznej.  
 Budowę pierwszej części parkingu. 
 Wymianę oświetlenia sali gimnastycznej na energooszczędne – LED. 
 Wymianę sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej. 
 Doposażenie świetlicy szkolnej (stoły, krzesła, meble, sprzęt grający, firany, 

zasłony, gry stolikowe). 
 Modernizację tarasu. 
 Modernizację sali gimnastycznej – cyklinowanie parkietu, malowanie sali 

gimnastycznej. 
 Usprawnienie pracy administracji szkoły poprzez przeniesienie i doposażenie 

sekretariatu. 
 Stworzenie dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych. 
 Stworzenie gabinetu dla wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego, gabinetu 

pedagoga, biblioteki szkolnej, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, 
wymiana sterownika dzwonka oraz ogólne odnowienie szkoły (malowanie 
pomieszczeń szkoły, korytarzy, poręczy, wymiana drzwi w salach lekcyjnych 
w toaletach, modernizacja sanitariatów, zlikwidowanie ubikacji na korytarzu 
pozostałych po przedszkolu). 

              Pani dyrektor Barbara Zawiślak prawidłowo organizuje pracę obsługi, 
co powoduje, że szkoła jest  zadbana i czysta. 

Dyrektor mgr Barbara Zawiślak jest pomysłodawczynią wielu akcji i uroczystości 
oraz przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w szkole i poza szkołą. Promuje szkołę 
na terenie kraju, miasta, dzielnicy, a nawet za granicą. A promując szkołę – promuje 
i miasto: 
 Zorganizowanie na prośbę Rzecznika Praw Dziecka międzynarodowej ceremonii  

nadania Orderu Uśmiechu dziecięcej pisarce z Azerbejdżanu Pani Aygun Bunyatzade 
z Azejberdżanu. 
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 Zorganizowanie ogólnopolskiej uroczystości – ceremonii nadania Orderu Uśmiechu 
Adamowi Plackowskiemu naszemu mysłowickiemu malarzowi, w której uczestniczyli: 
władze Kapituły Orderu, władze miejskie, przedstawiciele kuratorium, ministerstwa, 
delegacje szkól z różnych rejonów Polski. 

 Zorganizowanie dwudniowego Ogólnopolskiego Zlotu Nauczycieli Szkół Kawalerów 
Orderu Uśmiechu, w którym  m.in. brały udział władze Kapituły Orderu Uśmiechu 
oraz  Rzecznik Praw Dziecka. 

 Zorganizowanie ogólnopolskiej uroczystości X - lecia nadania imienia szkole 
oraz ogólnopolskiej uroczystości 90 i 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. KOU 
w Mysłowicach, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Biura Rzecznika Praw 
Dziecka, władze miejskie, Przedstawiciele szkół KOU, delegaci Kapituły Orderu 
Uśmiechu. 
 Reprezentowanie szkoły w licznych miejskich uroczystościach, jak również szkoły 

i miasta podczas wyjazdów delegacji na zloty szkól KOU oraz konferencje 
organizowane przez Rzecznika Praw Dziecka,  

 Delegacja szkoły brała udział w uroczystości nadania Orderu Uśmiechu pisarce 
Renacie Piątkowskiej,  

 Reprezentowanie szkoły i miasta w międzynarodowej uroczystości z okazji 50-lecia 
Orderu Uśmiechu w Rabce oraz nadania imienia KOU Zespołowi Szkół 
Uzdrowiskowych w Rabce. 

 Uczniowie reprezentowali szkołę w finale mistrzostw Polski w strategicznej grze 
planszowej „Evolution”, jak również w grze matematyczno – logicznej 
„Superfarmer”  w Warszawie. 

 Przedstawiciele społeczności uczniowskiej wspólnie z panią dyrektor wyjeżdżają 
na zloty szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

 Organizowanie spotkań uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka. 
 Zorganizowanie konsultacji dla dyrektorów mysłowickich szkół oraz rodziców 

i nauczycieli  z prawnikiem z Biura Rzecznika Praw Dziecka. 
 Współorganizowanie wizyty Minister Edukacji Narodowej w Mysłowicach 

(powitanie, występ artystyczny),  
 Reprezentowanie szkoły wraz z delegacją nauczycieli i uczniów na spotkaniu 

podczas wizyty Prezydenta Polski w Mysłowicach. 
 

  Pani Dyrektor pielęgnuje tradycje szkoły między innymi poprzez: 
 Organizowanie festynów rodzinnych. 
 Organizowanie uroczystości szkolnych np.: Pasowanie na Ucznia klasy I, Dzień 

Górnika, Dzień Babci i Dziadka. 
 Jubileusze szkoły (90 i 95-lecie, 10-lecie nadania szkole imienia Kawalerów Orderu 

Uśmiechu). 
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 Udział w corocznych zlotach szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. 
 Udział byłych pracowników w uroczystośniach szkolnych (wigilia, Dzień 

Nauczyciela, itp.). 
 Organizowanie wycieczek turystycznych, których celem jest integrowanie 

pracowników. 

        Mgr Barbara Zawiślak stwarza przyjazne warunki do rozwijania współpracy 
z Radą Rodziców, która aktywnie włącza się w życie szkoły, dzięki czemu pozyskano: 

 szafki dla uczniów, 
 tablice multimedialne, monitory cyfrowe, 
 książki do biblioteki szkolnej, 
 sprzęt sportowy, 
 pomoce naukowe, 
 rolety do klas, 
 maty ochronne parkietu sali gimnastycznej, 
 materiały dydaktyczne do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć 

rewalidacyjnych, 
 ogródek szkolny, 
 wyposażenie sanitariatów uczniowskich, 
 monitoring wizyjny, 
 modernizacja pomieszczeń klasowych. 

Osiągnięcia pani dyrektor były wielokrotnie doceniane przez organ prowadzący 
m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta, jak również przez Rzecznika Praw Dziecka - Szkoła 
otrzymała odznakę za zasługi i szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka 
(jako 5 szkoła w Polsce) Odznakę Honorową za Zasługi dla Praw Dziecka: Infantis 
Dignitatis Defensori. Za jej postawę, jako dyrektora szkoły o jedną z nagród Prezydenta 
Miasta Mysłowice wnioskowała Rada Pedagogiczna.  

 
Dyrektor Szkoły Barbara Zawiślak w swoich działaniach jest osobą elastyczną 

dostosowującą się do sytuacji i potrzeb środowiska, traktując drugiego człowieka 
podmiotowo z otwartością i życzliwością. 

Postrzegamy mgr Barbarę Zawiślak jako kompetentnego dyrektora, dobrego 
gospodarza  i menadżera szkoły.  

 
    

  

  


