
Pani Jolanta Dębska - nauczyciel dyplomowany z  25 letnim stażem pedagogicznym - jest autorką  

publikacji pedagogicznych: w serwisie Profesor.pl: pt.: „Sposoby twórczego rozwiązywania 

problemów” oraz w czasopiśmie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza: 

„Scenariusz spotkania integracyjnego - Mikołajkowe spotkanie z rodzicami”. Uczestniczyła w 

programie „Uniwersytet Dzieci” oraz „Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci”. Swoją wiedzą i 

zdobytymi umiejętnościami twórczo dzieliła się z innymi nauczycielami podczas zajęć otwartych. 

Ukończyła  Studia Podyplomowe : „Pedagogika Twórczości”. Wiele lat prowadziła w szkole 

innowacyjne „Lekcje Twórczości” rozwijające kreatywność w swoich uczniach, czego efektem są 

trzy książeczki pt.: „Nasze podróże po świecie fantazji”. Prowadziła Szkolne Koło Żywego Słowa”. 

Jej uczniowie zdobywali wyróżnienia w przeglądach Małych Form Teatralnych w Olsztynie. 

Współpracowała z Olsztyńskim Domem Kombatanta  prezentując przygotowane inscenizacje. 

Miała laureatów w Wojewódzkim konkursie literackim : „O różę Małego Księcia” oraz  laureatów 

w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Olsztynie. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliła 

się podczas zajęć otwartych na  Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej  organizowanej przez 

Forum Oświaty Niepublicznej oraz przeprowadziła lekcję pokazową dla wizytatora z Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie. Kilkakrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskich Spotkaniach Nauczycieli 

Twórców. Współpracowała z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, prowadząc zajęcia 

pokazowe dla studentów. Przygotowuje swoich uczniów do międzynarodowych i ogólnopolskich 

konkursów przedmiotowych. Od wielu lat koordynuje przeprowadzanie w szkole Ogólnopolskiego 

Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, w którym jej podopieczni uzyskują  wysokie wyniki. 

Ma laureatów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Bierze udział w 

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Stypendiada Wczesnoszkolna”. Przygotowuje uczniów do 

udziału w konkursach w ramach tego Projektu.  Rezultatem  tej pracy jest zajęcie przez Szkołę 

Absolwent  II miejsca w Polsce i zdobycie Srebrnego Pucharu w kategorii „Główne Grand Prix”. 

Nauczycielka brała udział w projekcie  „Moje miasto jest ciekawe” przygotowanym przez 

Warmińsko – Mazurski  Odział  PPTK w Olsztynie. Nauczycielka  z uczniami została wyróżniona 

w tym projekcie. Ukończyła kurs i od dziesięciu lat aktywnie uczestniczy w Programie 

Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować" dla klas I-III szkół podstawowych.  Wspiera każde 

dziecko. Dostrzega uzdolnienia i szuka dróg rozwoju dla każdego z nich.  

      Nawiązuje współpracę z rodzicami, którzy włączają się w organizację imprez klasowych i 

szkolnych. Prowadziła wiele warsztatów dla rodziców. Dostrzega i rozwiązuję problemy 

wychowawcze. Prowadziła projekt edukacyjny „Jak sobie radzić ze złością”. Nauczycielka rozwija 

się i poszukuje nowych metod, które pozwolą dzieciom osiągnąć sukces. Stale podnosi kwalifikacje 

zawodowe. Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  


