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Ponieważ w tym roku, 1 września przypada w sobo-
tę, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w puszczy-
kowskich szkołach, będzie miało miejsce w poniedzia-
łek 3 września. Poniżej podajemy godziny inauguracji 
rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych szkół.

• Szkoła Podstawowa nr 1 – godz. 9:00
• Gimnazjum nr 1 – godz. 8:00
• Szkoła Podstawowa nr 2 – godz. 8:30
• Gimnazjum nr 2 – godz. 9:15
Rozpoczynający się nowy rok szkolny, przyniesie 

pewne zmiany personalne na stanowiskach dyrekto-
rów w placówkach oświatowych.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2007/2008

O stypendium mogą ubiegać się rodzice uczniów 
niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni (słucha-
cze), których dochód na jednego członka w rodzi-
nie nie przekracza 351 zł netto. Do 15 września 
2007 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,  

Stypendia szkolne
należy składać wnioski (dostępne są w kancelarii UM, 
na stronie internetowej oraz w szkołach na terenie 
Miasta) wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą 
dochody netto członków rodziny z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku.  Katarzyna Świniarska

Przedszkolami pokierują:
Przedszkole nr 1 – Beata Sobczyk
Przedszkole nr 2 – Beata Urban – siostra Tadea
Przedszkole nr 3 – Kazimiera Bzdęga

Dyrektorzy szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 – Ewa Budzyńska
Szkoła Podstawowa nr 2 – Izabela Bajbak
Gimnazjum nr 1 – Tomasz Żak
Gimnazjum nr 2 – Krzysztof Narożny 

 Katarzyna Świniarska

W drodze konkursu wyłoniono Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, którym od wrze-
śnia będzie pani Izabela Bajbak.

Pani dyrektor ukończyła studia na 
Wydziale Nauk Społecznych UAM 
w Poznaniu w zakresie pedagogiki 
opiekuńczej, studia podyplomowe 
specjalność filozoficzna i religioznaw-
cza. Jest nauczycielem dyplomowa-
nym. Przez 24 lata pracowała w Szko-
le Podstawowej nr 84 w Poznaniu, 
z oświatą związana jest od 1980 r. Pani 
Izabela Bajbak wraz z mężem Andrze-

jem i dwójką dzieci, córką Ewą i synem Iwo, zamieszkuje 
w Poznaniu.

Jak podkreśla pani dyrektor, credo pedagogiczne, któ-
rym kieruje się w swej pracy zawodowej najlepiej oddają 
słowa francuskiego pedagoga Celestyna Freineta:

„Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która się otwiera.

Ma coraz to nowe horyzonty do zdobycia”.

Konkurs nie wyłonił kandydata na stanowisko Dy-
rektora Gimnazjum nr 2. W zaistniałej sytuacji, zgod-
nie z obowiązującym prawem oświatowym, po za-
sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Pani Burmistrz 
powierzyła pełnienie obowiązków dyrektora panu 
Krzysztofowi Narożnemu.

Poznajmy nowych dyrektorów
Pan Krzysztof Narożny ukończył 

studia na Wydziale Historycznym UAM 
w Poznaniu na kierunku historia, studia 
podyplomowe w zakresie informatyki. 
Od pięciu lat jest związany z Gimna-
zjum nr 2 w Puszczykowie, jest nauczy-
cielem mianowanym. Nowy dyrektor 
jest szczęśliwym ojcem pięcioletniej 
Patrycji oraz półtorarocznego Michała. 

Z żoną i dziećmi od 2002 roku zamieszkuje w Luboniu. 
Interesuje się historią – szczególnie historią Polski, informa-
tyką, dobrym filmem, podróżami. Uwielbia czytać książki.

31 lipca 2007 r. Niepubliczne Przed-
szkole nr 2 „Stokrotka” zostało przeję-
te przez Zgromadzenie Sióstr Karmeli-
tanek Dzieciątka Jezus, które ma swój 
dom w Puszczykowie przy ul. Krótkiej 
5. Prowincja Wrocławska Zgromadze-
nia na dyrektora przedszkola powołała 
mgr Beatę Urban – siostrę Tadeę. Sio-

stra dyrektor jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficz-
no–Pedagogicznej w Krakowie na kierunku – pedagogi-
ka w zakresie pedagogiki i katechetyki oraz pedagogiki 
społeczno–opiekuńczej, posiada doświadczenie w pracy 
z dziećmi, pracowała jako nauczyciel katechezy.

W nowym roku szkolnym Dyrektorom życzymy wiele 
satysfakcji z wykonywanej pracy.  Katarzyna Świniarska


