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Hura!!! 
udało si ę, trzeba uczy ć się dalej...  

  
 

 

Dnia 29 kwietnia 2016r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że wniosek 
ZKPiG w Kolbudach „Rutynie mówimy nie – podnoszenie kompetencji i 
atrakcyjno ści kształcenia sposobem zapobiegania wypaleniu 
zawodowemu” został zatwierdzony do realizacji.  
  
Projekt potrwa 22 miesiące – od 01 czerwca 2016 do 31 marca 2018.  
W ramach Projektu wyjedzie 18-tu pracowników ZKPiG w Kolbudach. 
  

W realizację projektu będą zaangażowani nauczyciele wchodzący w skład 
Zespołu Koordynuj ącego ds. Programu Erasmus+.   
 
 

 
 
  

 mgr Robert Aszyk  – dyrektor szkoły, koordynator współpracy placówki z miastem 
Uffenheim  (Niemcy) oraz Niemenczyn (Litwa)  

  

 mgr Piotr Rze źnik  – w-ce dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki oraz administrator 
szkolnego dziennika elektronicznego Librus; z uwagi na kompetencje z zakresu informatyki 
odpowiada za poprawne wprowadzanie danych do komputera oraz pozyskiwanie 
niezbędnych informacji dla szkoły; w przeszłości koordynator projektu  Comenius, uczestnik 
wymiany ze Szwecją  
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 mgr Izabela Średzińska  – nauczyciel języka angielskiego, główny koordynator prac nad 
projektem, posiada kilkuletnie doświadczenie w planowaniu wycieczek zagranicznych dla 
grup zorganizowanych; posiada doświadczenie w pisaniu projektów szkolnych oraz ich 
realizacji; koordynator projektu „Program kompleksowego wspomagania systemu 
doskonalenia w powiecie gdańskim” na szczeblu szkolnym  

  

 mgr Ewelina Michalak  – początkujący nauczyciel języka angielskiego, opiekun projektów 
gimnazjalnych; jako studentka w ramach programu Erasmus przebywała na półrocznych 
praktykach w Turcji oraz była członkiem ESN (Erasmus Students Network)  

  

 mgr Joanna Netza  – nauczyciel języka angielskiego, posiada kilkuletnie doświadczenie w 
nauczaniu najmłodszych uczniów w szkole, w przeszłości inicjatorka  wymiany uczniowskiej  
ze szkołą w Middellfart (Dania)  

  

 mgr Beata Wo źniak  – nauczyciel języka polskiego, posiada doświadczenie w pisaniu 
projektów; znawczyni spraw mniejszości narodowych, od wielu lat członkini Stowarzyszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego; odpowiada za redagowanie treści informacji podanych we wniosku 

  

 mgr Mariusz Włodarski  – nauczyciel w-fu, opiekun szkolnej strony internetowej; 
współpracę z zespołem zaczyna teraz (wrzesień 2016) i będzie odpowiedzialny za 
umieszczanie informacji w zakładce Erasmus+  

  
 

Kluczowi pracownicy, zaangażowani w projekt to nauczyciele kreatywni i z 
pasją. Mają duże doświadczenie w akcjach mobilnościowych oraz jako 
kreatorzy różnych działań projektowych we wcześniejszych latach.  
  
  
 


