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Pani Izabela Koziej
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 we Wrocławiu
Pani Izabela Koziej jest autorką, stanowiącego innowację programu
zajęć klasy regionalnej – wiedzy o Śląsku, realizowanego w szkole od
roku 2002 do dnia dzisiejszego. Szczególnym osiągnięciem Pani Izabeli
Koziej jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o szeroki zakres
nauczania języków obcych. Z jej inicjatywy w kierowanym przez nią
Zespole Szkół w roku 2003 utworzone zostało Gimnazjum Nr 10
z Oddziałami Dwujęzycznymi natomiast w roku 2006 Liceum
Dwujęzyczne Nr IV. Kolejnym osiągnięciem Pani dyrektor są sukcesy uczniów uzyskiwane
w ramach olimpiad, konkursów i turniejów a także wysoki poziom zdawalności absolwentów
na egzaminach maturalnych, który w latach 2008-2010 wynosił od 97% do 100%. Ponadto
Pani Izabela Koziej opracowała i wdrożyła projekt upowszechniania młodzieżowego
wolontariatu, który wygrał konkurs, ogłoszony przez Fundusz Inicjatyw Europejskich w roku
2010. Jest także osobą, która inspiruje nauczycieli do aktywnej i twórczej pracy dydaktycznej,
sprawując nadzór nad młodymi nauczycielami propaguje nowoczesne i skuteczne metody
nauczania oraz motywuje ich do samokształcenia i doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Pani Izabela Koziej organizuje i prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie prawa
oświatowego, diagnozowania i podnoszenia jakości pracy szkoły, podstaw bezpieczeństwa
w szkole oraz promocji zdrowia. Aktywnie działa w zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Wrocławskiego. Powołana została w skład Rady Programowej Wrocławskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzi praktyki doskonalące dla nowo powołanych
dyrektorów, będąc wiceprezesem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół
Średnich. Jako aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego koordynuje prace
związane z organizacją Olimpiady Historycznej oraz zasiada w jego Zarządzie Głównym. W
latach dziewięćdziesiątych współpracowała z Biurem ds. Reformy Szkolnej MEN. We
współpracy z Biurem Programów Edukacyjnych MENiS brała udział w recenzowaniu
programów szkolnych. W 2008 r. była moderatorem dyskusji podczas Dolnośląskiej Debaty o
Edukacji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej, a w październiku tego samego roku
przygotowała i prowadziła grupy warsztatowe na powiatowych konferencjach szkoleniowych
„Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – od przedszkola do matury”, organizowanych
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W grudniu 2010 roku powołana została do
Wrocławskiej Rady Edukacji Dzieci i Młodzieży. Zadaniem Rady jest analiza obecnego stanu
edukacji we Wrocławiu i przygotowanie projektów edukacyjnych na XXI wiek.Pani Izabeli
Koziej aktywnie uczestniczy wraz ze swoimi uczniami w corocznych uroczystościach
poświęconych patronowi szkoły, Juliuszowi Słowackiemu. We współpracy z Ossolineum,
Uniwersytetem Wrocławskim i Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze organizuje
jubileuszowe obchody 200 rocznicy urodzin Poety. W ramach całego cyklu obchodów
zorganizowała również wyjazd uczniów do Krzemieńca na Wołyniu, miejsca urodzin Juliusza
Słowackiego. Wraz ze 120 uczniami szkoły wzięła w nim udział. Z pobytu tego TV POLONIA
przygotowała i wyemitowała we wrześniu 2009 roku reportaż "Tam gdzie Ikwa płynie
".Wysoka ocena dorobku zawodowego Pani Izabeli Koziej znajduje potwierdzenie w licznych
nagrodach i odznaczeniach. Została ona wyróżniona m.in. Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (w roku 2007), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), dwukrotnie nagrodą Ministra
Edukacji Narodowej (1996 i 2010), nagrodą Kuratora Oświaty (2004) oraz wielokrotnie
nagrodą organu prowadzącego (Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta Wrocławia – 1998,
2000, 2003, 2008). Pani Izabela Koziej jest współautorką podstaw programowych (wówczas

określanych jako minimum programowe) w zakresie historii, wydanych w Protokole Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Historycznego w 1993 r. a także artykułów: „Rodzina Szkół
Słowackiego” w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”, nr 8/46, sierpień 1999 r.,
Katowice; „Refleksje przy okazji obchodów rocznicy Słowackiego” w miesięczniku „Odra”, nr
7/8 z 2009 r. Wrocław.

