Szczęść Boże! Może na początek
opowie nam Siostra krótko o szkole –
od jak dawna działa, jakie były jej
początki?
Szczęść Boże!
Z wielką radością odpowiem na pytania
dotyczące prowadzonej przez nas szkoły.
Dzieje
placówki
Zgromadzenia
Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego zapoczątkował
fakt objęcia przez nasze Zgromadzenie pracy
oświatowo – wychowawczej przekazanej nam
przez Zarząd Miasta Wejherowa w roku
szkolnym 1934/35. Burmistrzem miasta
Wejherowa był Teodor Bolduan. Wyjątkowa
postać zapisana w historii naszego grodu.
Siostry prowadziły gimnazjum, liceum i przedszkole, a w późniejszym czasie szkołę
powszechną.
Pierwszą przełożoną domu, a zarazem dyrektorką szkoły została Siostra Alicja Kotowska.
Pięknie rozwijające się, pod jej kierunkiem, dzieło zostało okrutnie przerwane wybuchem
II wojny światowej.
Nasza placówka dydaktyczno-wychowawcza przeszła wiele bardzo trudnych okresów oraz
niejedną reformę systemu oświaty z którą sobie świetnie poradziła dbając o wysoki poziom
nauczania i kształtowania młodego pokolenia. W 2017 r. stanęliśmy na wysokości zadania
przywracając ośmioletnią szkołę podstawową, którą uczniowie kończą z bardzo wysokimi
wynikami w nauce i wysokimi wynikami osiąganymi na egzaminie ósmoklasisty. Nasi
nauczyciele świetnie radzą sobie podczas zdalnego nauczania wykazując przy tym
niesamowitą kreatywność z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Siostro, proszę powiedzieć, dlaczego warto dla swojego dziecka wybrać właśnie
szkołę prowadzoną przez Zgromadzenie Zmartwychwstanek w Wejherowie?
Warto, dlatego, że w wychowaniu i nauczaniu łączymy tradycję z nowoczesnością opierając
się na chrześcijańskiej wizji człowieka, przekazanej przez Kościół Katolicki.
Te niezmienne wartości na których się opieramy pozwalają młodym ludziom doświadczyć
wszechstronnego rozwoju w dziedzinie duchowej, fizycznej i intelektualne. W tych bardzo
ważnych latach kształtowania zintegrowanej osobowości szkoła mocno wspierając
wychowawczą rolę rodziny.
Troska o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży praktycznie dokonuje się podczas zajęć
dydaktycznych prowadzonych na wysokim poziomie, zajęć pozalekcyjnych z bardzo dużą
ofertą kółek zainteresowań - odyseja umysłu, teatr, szachy, chór, zajęcia sportowe, ozoboty,
poprzez naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański), a także naukę języka
kaszubskiego oraz zajęć świetlicowych.
Warto jeszcze zaznaczyć, że nasza szkoła jest kameralna, bezpieczna, w której panuje
rodzinna atmosfera. Pracujemy z jednozmianowym planem zajęć we wszystkich klasach.

A co wyróżnia Szkołę Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek na tle innych
placówek?
Zapewne każda szkoła posiada coś wyjątkowego. Jeżeli mówimy o naszej placówce to warto
wspomnieć o tym, że mamy niezwykłego orędownika w niebie jakim jest Błogosławiona
Patronka Siostra Alicja Kotowska. Dla mnie i dla naszych nauczycieli jej postać jest
inspirująca i dająca poczucie bezpieczeństwa oraz sensu pełnionej misji nauczyciela
i wychowawcy. Ona oddała życie za wartości którym my jesteśmy wierni.
Jakie są największe sukcesy SP przy ulicy Klasztornej 9 ?
Najważniejsze sukcesy ? To po prostu dzieci i młodzież. Oni rosną i wspaniale się rozwijają
na naszych oczach. I mają u nas różne możliwości wykazania się i pokazania się ze swoimi
talentami. Mamy mistrzów świata i Europy w Odysei Umysłu, finalistów i laureatów
konkursów Krajowych, Wojewódzkich i Zdolni z Pomorza w różnych dziedzinach.
Jakie programy innowacje, projekty, plany rozwojowe będą realizowane w szkole
Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie?
Głównym celem innowacji jest rozwijanie u uczniów kompetencji, takich jak: logiczne
myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, oraz umiejętność pracy zespołowej
poprzez zabawę, ruch czy eksperymentowanie. Dlatego też robotyka nabiera coraz większego
znaczenia, w związku z tym w naszej szkole planowe jest wdrożenie zajęć z robotyki
i programowania. W świat nowoczesnej technologii uczniów wprowadzają roboty edukacyjne
Codey Rocky i Photon, dzięki którym każdy może być programistą. Dodatkowo roboty
kompatybilne są z klockami LEGO Technic oraz Makeblock Neuron, co pozwala rozszerzać
jego możliwości oraz umożliwia wynajdowanie nowych zastosowań.
Siostro, w tym roku szkolnym po raz kolejny organizujecie dzień otwarty. Kiedy i w
jakiej formie ma się odbyć? Jakie atrakcje przygotowujecie?
Tym razem spotkania odbędą się online w sobotę 6 marca 2021 r. od godz. 10:00 do godz.
13:00 ze mną i gronem pedagogicznym. Będzie można nas zobaczyć, posłuchać i zadawać
pytania. Informacje umieszczone są na naszej stronie internetowej i Facebooku.
Przygotowujemy również bardzo ciekawy plakat interaktywny dzięki któremu można będzie
zobaczyć życie naszej szkoły.
Jakie jest Siostry największe marzenie jako dyrektora szkoły?
Największym moim marzeniem jest powrót wszystkich uczniów i nauczycieli do szkoły, gdyż
nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem oraz bezpośrednich relacji
koleżeńskich i przyjacielskich. Szkoła jako gmach, nawet najwspanialszy i najlepiej
wyposażony, ma tylko wtedy sens, gdy jest wypełniona gwarem i uśmiechem dzieci

i młodzieży. O to się modlę przez wstawiennictwo Błogosławionej Patronki i tego
z niecierpliwością wyczekuję.
Bardzo dziękuję, za możliwość udzielenia wywiadu o Szkole Podstawowej Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej. Mam nadzieję, że wiele rodzin
zainteresuje się naszą wyjątkową placówką.
Strona internetowa szkoły: http://szkolazmartwychwstanek.pl/
Facebook funpage:
https://www.facebook.com/SP.S.ZMARTWYCHWSTANEK.WEJHEROWO

