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W związku z pismem nr ZSE.5535.58.2017.MB Rada Pedagogiczna Ogniska Pracy
Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek” przedstawia opinię o pracy Dyrektora Pani Edyty Trębickiej.
Pani Dyrektor Edyta Trębicka bardzo dba o bezpieczeństwo w placówce i na jej terenie, stale
nadzoruje kwestie związane z remontami, koniecznymi naprawami czy uzupełnianiem
wyposażenia. Aranżuje pomieszczenia we współpracy ze wszystkimi pracownikami
i w porozumieniu z naszymi klientami tak, by udoskonalać naszą ofertę, odpowiadać na
oczekiwania społeczności lokalnej, a jednocześnie stworzyć bezpieczne miejsce oferujące
ciekawe, rozwijające zajęcia. Planuje rozbudowę placówki inspirując się jej historią,
jednocześnie konsekwentnie dążąc do realizowania Misji i Wizji naszego Ogniska.
Nadzór pedagogiczny sprawowany jest bez zarzutu, pracownicy są informowani o planach na
dany rok szkolny, tematach kontroli oraz obserwacji zajęć, wspólnie planujemy działania
zespołowe takie jak imprezy dla dzieci i młodzieży czy ewaluację. Terminy obserwacji zajęć są
ustalane z nauczycielami, ponadto Pani Dyrektor odwiedza także zajęcia bez zapowiedzi i –
jeśli zachodzi taka potrzeba – służy radą, koryguje błędy, podpowiada skuteczne rozwiązania.
Podaje jasne kryteria obserwacji i oceny pracy nauczyciela, a wyniki obserwacji są zawsze
omawiane z nauczycielem. W sprawach formalnych możemy zawsze liczyć na rzeczową
argumentację dokonywanych zmian, przepisów i zarządzeń oraz na pełen profesjonalizm,
jak również życzliwość i empatię.
Pani Edyta Trębicka jest otwarta na integrację społeczności lokalnej i zrozumienie jej potrzeb,
czego przykładem są Giełdy Rzeczy Używanych organizowanych w naszym Ognisku czy
pomoc w tworzeniu wniosku w Budżecie partycypacyjnym – czego owocem był ostatni
wygrany wniosek a także plany zmian na terenie Jordanka z uwzględnieniem potrzeb
oraz pomysłów dzieci.
Pani Dyrektor chętnie kontynuuje tradycje Jordanka – jedna z najstarszych ma już ponad
20 lat i jest nią Pasowanie na Uczestnika Jordanka. Współpracujemy także z innymi
placówkami i wspólnie tworzymy nowe wartościowe imprezy, takie jak piknik „Mózg lubi
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ruch”, Prezentacje Ognisk Pracy Pozaszkolnej Pragi Południe czy „Giełda Warszawskich
Placówek Edukacji Pozaszkolnej”.
Pani Edyta Trębicka zgromadziła kompetentny i zaangażowany zespół pracowników,
dla którego i w porozumieniu z którym organizuje wewnętrzne szkolenia i szkoleniowe rady
pedagogiczne. Umożliwia doskonalenie zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli
wynikającym ze specyfiki zajęć. Stwarza warunki do integracji pomiędzy pracownikami,
dzięki czemu lepiej funkcjonujemy jako zespół. Dzieli się pomysłami na twórcze spędzenie
wolnego czasu, ciekawą literaturą, propozycjami warsztatów i szkoleń.
Rada pedagogiczna jest terminowo informowana o priorytetach MKO, zmianach w prawie
oświatowym oraz koncepcji, sprawozdaniach z pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki,
Pani Dyrektor stawia też jasne wymagania co do prowadzenia dokumentacji, a wymagania te
są egzekwowane w sposób stanowczy i kulturalny. W razie wątpliwości czy problemów
zawsze możemy liczyć na pomoc lub ponowne wytłumaczenie zawiłych kwestii. Pani Edyta
Trębicka stwarza też warunki do awansu zawodowego zgodnie z wymogami prawa,
informuje nas o terminach i wymaganiach, wspiera radą, jest bardzo komunikatywna.
Sprawnie przeprowadza zebrania rady pedagogicznej, jasno określa podział obowiązków
pomiędzy pracowników tak, że każdy zna swój zakres zadań.
Ponadto Pani Edyta Trębicka jest osobą, której cechy osobowościowe oraz doświadczenie
zawodowe składają się na cechy świetnego lidera: jest kreatywna, nie boi się wprowadzać
nowych pomysłów, chętnie słucha pomysłów innych, zawsze służy radą i pomocą.
Jest kompetentna i konkretna, a jednocześnie otwarta, ciekawa świata oraz ludzi. Życzliwa,
pełna zrozumienia dla ludzkich spraw, wrażliwa na potrzeby innych, wprowadza atmosferę
wzajemnego szacunku oraz szacunku dla wykonywanej pracy. Potrafi znaleźć równowagę
pomiędzy wprowadzaniu dyscypliny, a dawaniu pracownikom pola wolności i swobody
w zgłaszaniu własnych pomysłów czy wniosków. Jest doskonale zorganizowana, obowiązki
Dyrektora bez problemu godzi z pracą z dziećmi i rodzicami, którzy darzą ją szacunkiem,
sympatią i dużym zaufaniem.
Jest niezwykle zaangażowana i utożsamia się z misją placówki, sięga po wciąż nowe sposoby
na jej promowanie przy jednoczesnym rozpowszechnianiu wiedzy o dobrych praktykach
pedagogicznych i wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, a także innych dziedzin
związanych ze zdrowiem czy wychowaniem dziecka. Przykładem są filmiki, które nasza
placówka zamieszcza na swoim kanale YouTube, a z których można dowiedzieć się nie tylko
o proponowanych zajęciach, lecz przede wszystkim znaleźć ciekawostki zachęcające
rodziców i opiekunów do doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Pani Edyta Trębicka zna doskonale mocne strony naszej placówki oraz problemy,
z jakimi się borykamy. Jest najlepszą osobą, która może dalej prowadzić nas ku realizowaniu
Misji i Wizji naszego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
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