
Nowa dyrektor delegatury kuratorium 

Musimy być krok przed szkołami 
To jedno z zamierzeń Agnieszki 

Wierzchowskiej, która objęła 
właśnie stanowisko dyrektora 
płockiej delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie. Jednym 
z najważniejszych zadań będzie 
wspieranie dyrektorów, nauczy
cieli i rodziców w obszarach po
mocy psychologiczno - pedago
gicznej, wprowadzaniu obowiązu
jących od września przyszłego ro
ku zmian w systemie zawodowym, 
a także w zakresie gorącego tema
tu edukacji sześciolatków. 

Nominację nowej dyrektor przeka
zał mazowiecki kurator os'wiaty Ka
rol Semik podczas spotkania wigilij
nego w płockiej delegaturze. Notabe
ne dotychczasowy szef Agnieszki 
Wierzchowskiej, która ostatnio pra
cowała na stanowisku wicedyrektora 
wydziału wspomagania i komunika
cji społecznej w warszawskim Kura
torium Oświaty. Stąd kurator nie 
ogłaszał konkursu na to stanowisko, 
a tryb powołania i nominacja odby
wały się w drodze awansu wewnętrz
nego. - Decydujące były względy me
rytoryczne. Nowa dyrektor spełnia 
nasze oczekiwania i wymogi w zakre
sie sprawowania nowej jakości nad
zoru pedagogicznego, który wymaga 
innego spojrzenia. Dotychczasowa 
praca, doświadczenie i wszechstron
ne przygotowanie potwierdzają i za
pewniają, ze będzie on realizowany 
w oczekiwanym i wymaganym przez 
współczesną szkolę zakresie - uza
sadniał swoją decyzję Karol Semik. 

Dyrektor Wierzchowska przy
znaje, że jest dużo nowych wy

zwań, bowiem jest to czas wdraża
nia nowych zadań stojących przed 
całą oświatą. Już za kilka miesięcy 
będą one dotyczyły między innymi 
szkolnictwa zawodowego. Ale ta
kże na uwadze są zmiany w związ
ku z nowelizacją ustawy o pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej. 
Wsparcia wymagają szkoły, na
uczyciele i rodzice w obszarze edu
kacji sześciolatków i okresu przej
ściowego. - Zmienia się polska 
szkoła, zatem nadzór wymaga także 
nowego podejścia. Zależy mi, aby 
jak najsprawniej i najmniej bole
śnie przeprowadzić szkoły przez ten 
etap. Chcemy wyjść bliżej szkól, 
skupić się na obszarze wspomaga
nia szkół między innymi także po
przez organizowanie konferencji, 
warsztatów. Mamy dużo możliwości 
i chcemy je jak najpełniej wykorzy
stać. Musimy być krok przed szkoła

mi, aby rodzice i nauczyciele we 
wszystkich oświatowych obszarach 
mogli korzystać z naszej meryto
rycznej pomocy — przedstawia pla
ny zawodowe Agnieszka Wierz
chowska. 

Nowa dyrektor płockiej delegatury 
Kuratorium Oświaty jest absolwent
ką III Liceum Ogólnokształcącego 
w Płocku. Ukończyła studia licen
cjackie (filologia niemiecka) w Pań
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Płocku, studia magisterskie na wy
dziale dydaktyki języków obcych 
Akademii Humanistycznej w Pułtu
sku oraz stosunki międzynarodowe 
na Uniwersytecie Mikołaja Koperni
ka w Toruniu. Ma ukończony kurs 
z zakresu organizacji i zarządzania 
oświatą oraz kadry i prawo pracy. 
Pracę zawodową rozpoczynała 
w Gimnazjum w Małej Wsi, następ
nie w Gimnazjum nr 5 w Płocku i III 
Liceum Ogólnokształcącym im. Ma
rii Dąbrowskiej. Kolejnym etapem 
było Kuratorium Oświaty w Warsza
wie, gdzie ostatnio pracowała na sta
nowisku zastępcy dyrektora wydzia
łu wspomagania i komunikacji spo
łecznej. Agnieszka Wierzchowska 
jest koordynatorem wojewódzkim 
programu „Uczenie się przez całe ży
cie" oraz autorką innowacyjnego 
projektu „Szukając Einsteina. Aka
demia Umysłów Ścisłych", który re
alizowany jest przez Kuratorium 
Oświaty we współpracy z Politechni
ką Warszawską. Projekt powstał 
z myślą o zwiększeniu zainteresowa
nia gimnazjalistów studiami na kie
runkach ścisłych. (rad) 
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