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Pani Ewa Kurzak
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie
Pani Ewa Kurzak jest wzorem nauczyciela – dyrektora –
menedżera odpowiedzialnego za jakość pracy placówki.
Świadczą o tym ponadprzeciętne osiągnięcia kierowanego przez
nią od roku 1988 Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie, jak
również niestandardowo prowadzona krytyczna refleksja nad
stanem przedszkola we wszystkich obszarach działalności placówki. Osobiste zaangażowanie,
umiejętności wykorzystania wiedzy i zarządzania zasobami ludzkimi oraz znakomita
współpraca z beneficjentami placówki, doprowadziła do opracowania i wdrożenia, obecnie
modyfikowanej, Strategii Rozwoju Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie na lata 20042009 opartej na jednolitym systemie wartości preferowanych przez rodziców – pracowników
przedszkola - dzieci: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, współpraca, uczciwość,
kreatywność. Profesjonalne przygotowanie metodyczne i merytoryczne Pani Ewy Kurzak
pozwala na stosowanie metod i form pracy stymulujących rozwój intelektualny oraz
społeczno-emocjonalny dzieci. Pod jej kierunkiem Rada Pedagogiczna ułożyła autorskie
„Kwestionariusze obserwacji zachowań dzieci 3, 4, 5, 6-letnich”. Pani Ewa Kurzak poprzez
delegowanie uprawnień przy realizacji zadań i przedsięwzięć tworzy klimat do rozwoju
samodzielności dzieci i nauczycieli oraz rodziców, którzy są gospodarzami przedszkola oraz
współorganizatorami: wycieczek czy uroczystości grupowych i przedszkolnych. Nieustanne
poszukiwania skutecznych metod pracy z dzieckiem skutkują wieloma projektami
realizowanymi przez dzieci z udziałem środowiska rodziców („Moje dziecko jest
bezpieczne”-2002-2009, „Uwaga! Zły Pies”-2005-2009, „Szopka Bożonarodzeniowa”2002/3003, wielobój sprawnościowy „W zdrowym ciele, zdrowy duch”-2007). Rodzice
razem z dziećmi uczestniczą w wewnętrznych konkursach promujących postawy proekologiczne, promujące bezpieczeństwo dziecka w domu, na placu zabaw i na ulicy. Pani
Ewa Kurzak dba o wysoki poziom pracy pedagogicznej kierowanego przez nią zespołu
nauczycieli. Panią dyrektor cechuje również wysoka sprawność organizacyjna i umiejętność
motywowania nauczycieli do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Podejmuje wśród nauczycieli i dyrektorów przedszkoli działalność innowacyjną polegającą
na promowaniu i wdrażaniu metody projektu, technik wspierania uczenia się/ nauczania wg.
koncepcji Colina Rose i Gordona Drydena, Janet Voss, Paula Denissona. Aktywnie włącza się
do lokalnych inicjatyw innych instytucji, wzbogacając je o nowe pomysły: „Służby
mundurowe dzieciom”, „Dzień Europejczyka”, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa”,
„Mały Art”, „Dni Ziemi”. Jest inicjatorem i współautorką realizowanych w mieście kampanii
na rzecz promowania demokracji lokalnej - „PAJDOKRACJA PO GŁOGOWSKU” (20022005). Zainicjowała i była głogowskim koordynatorem ogólnopolskiego programu „Kraina
dzieci w Europie”, który promował wśród rodziców oraz społeczności lokalnej ideę integracji
europejskiej (2004). Jako jedna z pierwszych wprowadzała w placówce informatyzację,
stosuje ją w codziennej praktyce: szkoleniach rady pedagogicznej, prowadzeniu nadzoru
pedagogicznego a także w komunikacji z rodzicami i partnerami zagranicznymi. Realizuje
projekt alfabetyzacji informatycznej nauczycielek i dzieci. Projekt „Komputer z dostępem do
Internetu w każdej sali” wykonała 100% zamierzeń. Część budżetu na zakup sprzętu
dofinansował organ prowadzący Przedszkole, część pochodzi z nagród otrzymanych z
MSWiA. Pani Ewa Kurzak wykorzystuje do rozwoju uzdolnień dzieci aplikacje
MindMapper3,5 i MindMapper. Zastosowanie programów multimedialnych („Klik uczy
czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy znaków drogowych”), wprowadza dzieci w świat
nowych technologii - języka cywilizacji XXI w. Tym samym dzieci poznają techniki
twórczego myślenia – już od najmłodszych lat. W nieformalnej nauce języka angielskiego

wspiera dzieci program „English for Littre Children”, który motywuje, inspiruje do
podejmowania ciekawych zabaw. Ponadto Pani Ewa Kurzak jest autorem wielu układanek,
gier, puzzli, książeczek interaktywnych utworzonych za pomocą aplikacji HotPotatoes, JClic,
FlashPageFlip. Zainicjowała i administruje platformą Moodle pod tytułem „Virtual-P”. Na
niej znajdują się zasoby, z których korzystają przedszkolaki z wielu państw. Pani Ewa Kurzak
od 2002 roku pełni funkcję eksperta wchodzącego w skład komisji kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Od roku 2006 w
województwie dolnośląskim pełni funkcję ambasadora Programu eTwinning. Aktywnie
współpracuje z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning, promując założenia
i możliwości programu. Pani Ewa Kurzak była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.
Otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2007; Nagrodę Kuratora Oświaty – 2006;
Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa – 2003, 1998; Nagrodę Naczelnika Wydziału Oświaty –
1994, 1993; Nagrodę Inspektora Oświaty – 1989, 1986; Za zajęcie I miejsca w konkursie
eTwinning otrzymała List Gratulacyjny Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
(2006r). Jest autorką kilku publikacji zamieszczonych w czasopiśmie „Wychowanie w
Przedszkolu” i w zeszycie metodycznym „Ekologia w Przedszkolu”- Biuletyn WOM w
Legnicy (1995r): Cele operacyjne – rada pedagogiczna (Wychowanie w Przedszkolu Nr
8/2001), Rada pedagogiczna inaczej – warsztaty (Wychowanie w Przedszkolu Nr 7/1996),
Tydzień Uśmiechu (Wychowanie w Przedszkolu Nr 10/1995), Nasze doświadczenia w
organizowaniu „warsztatów edukacyjnych” (Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/1994).
Na prośbę Jubilata, goszczącego w Głogowie, napisała recenzję publikacji wydanej z okazji
80 rocznicy urodzin prof. Leona Kaczmarka „Opuscula Logopedica in honorem Leonis
Kaczmarek” (1996r), a także na prośbę Macieja Winiarka -Transfer Learning opiniowała
„Zabawy Fundamentalne” Colina Rose i Gordona Drydena (2004). Pani Ewa Kurzak jest
także autorem opisanych w licznych publikacjach FRSE , projektów uznanych za przykład
dobrej praktyki pedagogicznej: Biuletyny programu eTwinning z lat: 2005 ; 2006 ; 2007;
2009.

