
Nominowani w kolejności alfabetycznej

1. Maria Gajewska nauczycielka języka polskiego z 14-letnim stażem pracy ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (laureatka, która otrzyma tytuł „Nauczyciel Pomorza Roku
2017”)
- opracowała i wdrożyła dwie programowe innowacje pedagogiczne:
-  łączy  metody  aktywizujące  nauczania  języka  polskiego  z  własnymi  pomysłami
dydaktycznymi, np. nauczanie w drodze czy e-learning ortograficzny.
- nieprzerwanie angażuje się w pracę z uczniami. Dla uzdolnionych humanistycznie prowadzi
indywidualne  spotkania  metodą  zadaniową -  tutoring.  Jej  praca  z uczniami  uzdolnionymi
humanistycznie była uwieńczona licznymi ich sukcesami na różnych szczeblach. 
-  Umiejętności  zdobyte  na  różnorodnych  szkoleniach  wykorzystuje  efektywnie  w pracy
pedagogicznej, np. ukończenie przez nią szkolenia „Filmoteka Szkolna” przyczyniło się do
powołania Szkolnego DKF-u, nakręcenia kilku filmów
-  Była  organizatorką  i  kierowniczką  kilkudniowych  wycieczek  o  charakterze  turystyczno-
krajoznawczym oraz mobilizuje do uczestnictwa w harcerstwie. 
- angażuje uczniów do aktywnego udziału w ogólnopolskich kampaniach społecznych, 
-  opracowała  i  zrealizowała,  przy  udziale  nauczycieli  różnych  przedmiotów,  liczne
nowatorskie  projekty  edukacyjne,  które zawsze  miały  charakter  interdyscyplinarny,
integrowały  przedmioty  i  korelowały  treści  polonistyczne.  Ich  międzyprzedmiotowy  i
ponadprogramowy charakter inspirował nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań z
uczniami.
-  działa  aktywnie  i  społecznie  poza  szkołą  na  rzecz  promowania  języka  polskiego,
współpracując z instytucjami w charakterze wykładowcy.
- jest autorką artykułów:
-  na  bieżąco  zamieszcza  newsy  o  charakterze  informacyjno-metodycznym  na  szkolnej
stronie internetowej lub w lokalnych mediach (www.wizjalokalna.pl).
-  ściśle  współpracuje  ze  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  Jedynki.  Współpraca  ta  dotyczy
organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz działań
na rzecz poprawy poziomu ich nauczania.
- od początku swej pracy w szkole buduje poczucie lokalnej wspólnoty poprzez organizację
gminnych konkursów i uroczystości. 

2.  Dawid  Marek  Kaczmarek -  nauczyciel  biologii z  12-letnim  stażem  pracy  z
Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie
- jest autorem dwóch innowacji pedagogicznych: 
-  współautor  projektu  edukacyjnego,  realizowanego  przez  Gminę  Wejherowo  "Nowe
Horyzonty  -  zachęcanie  dzieci  z  terenów  wiejskich  Gminy  Wejherowo  do  rozpoczęcia
studiów technicznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- od pięciu lat  pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody. 
 -współpracuje  z Nadleśnictwem  Wejherowo  organizując  warsztaty  edukacyjne  oraz  z
wieloma instytucjami i organizacjami naukowymi.
- od wielu lat nauczyciel pełni obowiązki kierownika kolonii  letnich dla młodzieży z terenu
Gminy Wejherowo. 
- promuje wśród uczniów działalność charytatywną, włączając się w akcję Szlachetna Pa
czka,  w  zbiórkę  karmy  i  koców  dla  zwierząt,  przebywających  w  schronisku,  zbiórkę
materiałów higienicznych dla podopiecznych gdyńskiego hospicjum
- prowadzi koło biologiczne oraz wraz z zespołem nauczycieli matematyki organizuje konkurs
o tematyce matematyczno – ekologicznej „EKO – LICZNIK”. Z jego inicjatywy powstał  w
2014 roku I Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny
 -zachęca uczniów do udziału w licznych konkursach przedmiotowych oraz sam organizuje
również konkursy o tematyce ekologicznej, zajęcia warsztatowe, konferencje i spotkania w
gronie ekspertów i ludzi, którzy na co dzień zajmują się problematyką ekologii. 
- jest pełnomocnikiem ds. działań proekologicznych oraz szkolnym rzecznikiem prasowym.



. w ramach wprowadzonej innowacji jego uczniowie realizują dodatkowe godziny w różnych
instytucjach naukowych 
- to autor wielu publikacji i podręczników, na których pracują uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych w klasach o profilu biologiczno–chemicznym.

3. Stanisław Klimowicz  jest nauczycielem przyrody i  geografii  z 35-letnim stażem pracy
z Zespołu  Szkół  w  Chmielnie  (Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum).  – (wyróżnienie  w
Konkursie)
-  organizator  ponad  czterystu  imprez  krajoznawczo-turystycznych  dla  dzieci  i młodzieży
gimnazjalnej
- autor i realizator projektów o charakterze ekologicznym
- od 35 lat jest opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-turystycznego PTTK „Wanożnicë
oraz założycielem i opiekunem Kaszubskiego Klubu Odkrywców „Remus”. 
- autor programu „Hej tu u nas na Kaszubach”, nagrodzonego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności oraz Fundację Dzieci i Młodzieży z Warszawy. 
-  był pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Wiedzy o Kaszubach i współorganizatorem
imprezy "Mój kaszubski mały świat",
- Prowadzi zajęcia koła przyrodniczego oraz geografii
- Uczniowie pana Stanisława Klimowicza byli wielokrotnie nagradzani w finale centralnym za
prace  o  Kaszubach,  przygotowywanych  na  Ogólnopolski  Młodzieżowy  Konkurs
Krajoznawczo-Turystyczny  „Poznajemy  Ojcowiznę”  oraz  w  wielu  innych  konkursach  na
różnych szczeblach. 
-  jest  autorem:  przewodnika  "Hej  tu  u  nas  na  Kaszubach",  „Całe  Kaszuby  w jednej
miejscowości, czyli przewodnik po Chmielnie i Szwajcarii Kaszubskiej", książki "Chmieleńska
Dynastia,  czyli  100  lat  ceramiki  Neclów  w  Chmielnie  oraz  publikacji  "Z młodzieżą  na
turystycznych  szlakach,  czyli  historia  wędrówek  SKKT-PTTK Wanożnicȇ".  To także  autor
folderów turystycznych 
-  jest  też  autorem  programu  edukacji  regionalnej  pt.  "Przedsięwzięcie  dydaktyczno-
kulturalno-krajoznawcze  Tworzymy Muzeum Plenerowe Wsi  Kaszubskiej”.  To założyciel  i
wieloletni  Prezes  Kaszubskiej  Fundacji  „Nasza  Chëcz,”  zajmującej  się  od  16  lat
propagowaniem działań,  sprzyjających rozwojowi turystyki  i  ekologii  na terenie Szwajcarii
Kaszubskiej.  Ponadto  sprawuje  funkcje:  radnego  Rady  Powiatu  Kartuskiego,
przewodniczącego komisji  edukacji,  kultury,  sportu  i  turystyki;  od 2015 Prezesa Zarządu
Lokalnej Grupy Rybackiej w Chmielnie. 
-  jest zasłużonym działaczem turystyki
-   założyciel  i  kustosz  Izby  Regionalnej  „Kaszubska  Chëcz”  oraz  Muzeum  Ceramiki
Kaszubskiej  Neclów  w  Chmielnie,  autor  projektów  na  rzecz  społeczności  lokalnej:
„Kaszubska Wieś Ekologiczna”, 
-  To  również  pomysłodawca  i  organizator  Mistrzostw  Polski  w  Zażywaniu  Tabaki,
odbywających się w Chmielnie od roku 2003, „Wesela w Chmielnie”, czy imprezy plenerowej
„Święto Piotra Patrona Rybaków”.

4. Wioletta Majer-Szreder jest nauczycielką języka polskiego oraz zajęć artystycznych, a
także wicedyrektorem  Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie, ma 26-letni staż pracy.
- jako wicedyrektor wprowadziła wiele rozwiązań organizacyjno-metodycznych,
-  zorganizowała  egzaminy  dla  rodziców  uczniów  przygotowujących  się  do egzaminu
gimnazjalnego - rodzice rywalizowali o tytuł Humanisty lub Ścisłego Umysłu Roku. 
 -  dba o rozwój artystyczny uczniów, przez wiele lat  prowadziła w szkole koło teatralno-
kabaretowe "Brzeszczot”,
-  założyła  amatorski  "Teatr  pod  Wieżą"  (dla  dorosłych),  prowadzi  warsztaty  pisarskie
i zachęca uczniów do aktywności literackiej i do udziału w konkursach literackich, w których
odnoszą sukcesy na różnym szczeblu.
- od 9 lat organizuje Otwarty Turniej Teatralno - Kabaretowy "Wieżowisko", 
- w ramach działań wychowawczych opracowała i wdrożyła konkurs "Klasa Roku". Jest też
autorką słów hymnów szkół.



- uwzględniła specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w projekcie "Edukacja - atrakcja", który
opracowała i koordynowała, pozyskała również środki na ten cel.
- powołała  Zespół do Spraw Uczniów Zdolnych, monitorujący pracę nauczycieli z uczniami
zdolnymi.  Jej  uczennica  w  roku  szkolnym  2016/2017  została  finalistką  kuratoryjnego
konkursu z j. polskiego oraz napisała esej, za sprawą którego dostała się do ogólnopolskiego
finału rekrutacji na Camp Rising Sun 2017.
- zachęca i przygotowuje swoich uczniów do konkursów, pracując z nimi indywidualnie, 
- niejednokrotnie pomagała uczniom z rodzin dysfunkcyjnych,. 
-  jest autorką i współautorką wielu projektów, dzięki którym inspirowała innych nauczycieli
do  podjęcia  działań  innowacyjnych  i  na  których  realizację  pozyskała  środki
oraz koordynowała ich  przebieg,  m.in.  "Szkoła  Marzeń",  "Za rękę z Einsteinem",  "Szkoła
Przyjazna Uczniom z Dysleksją", "Bliżej kultury i nauki". 
- jest autorką dysertacji doktorskiej w zakresie literaturoznawstwa "
- to społeczny animator kultury 

5. Aleksandra Miczek jest nauczycielem języka polskiego i nauczycielem wspomagającym
w Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  4  z Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Juliusza
Słowackiego  w  Starogardzie  Gdańskim,  pracuje  w  zawodzie  od  21  lat. (wyróżnienie  w
Konkursie)
-  autorka  innowacji  pedagogicznych,  zawierających  treści  regionalne,  realizowanych  na
lekcjach języka polskiego, historii, przyrody, plastyki oraz zajęciach pozalekcyjnych
-  Jako  członek  Stowarzyszenia  Kultury  Ognisko  uczestniczyła  w przygotowaniu  wydania
„Elementarza gwary kociewskiej”, jest autorką zeszytu ćwiczeń do „Elementarza”.
- Jej współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych All Art. zaowocowała realizacją
filmu „Kamień”, który stanowi ekranizację jednej z legend 
- prowadzi zajęcia z zakresu edukacji regionalnej dla nauczycieli i uczniów 
- działa w środowisku lokalnym przy organizacji różnych imprez: m. in. ARLEKIN Przegląd
Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych im. Albina Lubińskiego,  Wieczór z Kociewską
Legendą  -  przegląd  spektakli  teatralnych,  przygotowanych  na  podstawie  utworów
kociewskich twórców
- prowadzi lub współprowadzi liczne koła zainteresowań, m. in. dziecięcy zespół teatralny
Pleciuga,  młodzieżowy zespół teatralny Napararawan  w Starogardzkim Centrum Kultury,
kapelę kociewską Fefernóski oraz  zespół folklorystyczny „Szkólne Gzuby” w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej. 
Jej  podopieczni  odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich,  także gwary kociewskiej,
konkursach  literackich,  czytelniczych,  teatralnych,   folklorystycznych  i olimpiadach
regionalnych.
-  stosuje  urozmaicone  metody  pedagogiczne,  jako  nauczyciel  w  szkole  z  oddziałami
integracyjnymi często pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Angażuje
dzieci niepełnosprawne w prace zespołu teatralnego i folklorystycznego. 
-  prowadzi  indywidualne  lekcje  języka  polskiego  dla  uczniów autystycznych,  zajęcia  dla
dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, a także dla dzieci uzdolnionych polonistycznie,
zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6. Katarzyna Netter-Cyrta jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 50
im. Emilii Plater w Gdańsku, pracuje w zawodzie od 17 lat.
To autorka  licznych projektów edukacyjnych, zwłaszcza z zakresu edukacji regionalnej,
 -  współpracuje z oddziałem gdańskim Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i Instytutem
Kultury Miejskiej, włączając się w realizację projektów promujących edukację regionalną.
-  jest  czynnym  terapeutą  po  ukończeniu  studiów  podyplomowych  w  zakresie  terapii
pedagogicznej, prowadzącym terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w
nauce. 
- Jako członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji aktywnie propaguje w środowisku szkolnym
główne cele tej organizacji, dzięki jej staraniom SP nr 50 w Gdańsku uzyskała tytuł "Szkoły
przyjaznej uczniom z dysleksją.



- jest współautorką "Programu biblioterapeutycznego dla uczniów uzdolnionych zagrożonych
uzależnieniami", realizowanego w SP nr 50 od roku szkolnego 2005/2006.
- inicjuje działania na rzecz społeczności lokalnej
.  Z uwagi na propagowanie działań charytatywnych MOPR w Gdańsku wybrał  w 2014 r.
ówczesną klasę pani Katarzyny Netter-Cyrty do przeprowadzenia warsztatów „Pomagamy
Pomagać”.
- jest koordynatorką i pomysłodawczynią Wojewódzkiego Konkursu Frazeologicznego "Rusz
głową nad frazeologią" 
-  Uczniowie  pani  Katarzyny  Netter-Cyrty  zdobywają  wysokie  lokaty  w  konkursach
polonistycznych na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich
-  Z  inicjatywy  nauczycielki  doszło  do  utworzenia  w  szkole  społecznie  prowadzonych
konsultacji  przez  nauczycieli,  przygotowujących  uczniów  klas  szóstych  do  sprawdzianu
umiejętności. 

7. Beata Ostrowska-Nenczak -  nauczycielka języka polskiego z 20-letnim stażem pracy
z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
-  autorka  innowacji,  prowadząca  lekcje  przy  wykorzystaniu  różnorodnych  metod
aktywizujących  całą  klasę,  często  umożliwia  uczniom  bezpośredni  kontakt  z  pisarzami,
dziennikarzami,  aktorami,  jej  uczniowie  biorą  udział  w  warsztatach  teatralnych
organizowanych  przez  Teatr  Szekspirowski,  a  także  uczestniczą  w  warsztatach
tematycznych organizowanych przez uczelnie wyższe (UG)
-  jest  członkiem  Zespołu  Egzaminacyjnego  Matury  z  Języka  Polskiego  OKE.  Co  roku
przygotowuje dla uczniów test z języka polskiego pod nazwą ,,Na rok przed maturą” 
Nauczycielka  organizuje  udział  wolontariuszy  w Świątecznej  Zbiórce  Żywności,
Ogólnopolskiej Kampanii ,,Pola Nadziei",  inicjuje akcję ,,Szlachetna Paczka”
-  współpracuje  z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej,  ze Stowarzyszeniem
Przewlekle  Chorych  ,,Dar  Serca"  oraz  z Młodzieżową  Grupą  Działania  przy  Starostwie
Powiatowym, z której inicjatywy odbywają się zbiórki krwi oraz akcje poszukiwania dawców
szpiku kostnego,
- jest opiekunką Szkolnego Koła Wolontariatu, do którego należy około 40% uczniów szkoły.
-  prowadzi  grupę teatralną,  która  odnosi  sukcesy  np.  podczas  Przeglądu  Małych  Form
Teatralnych  w  Słupsku,  zostali  wyróżnieni  za  najlepszą  grę  aktorską,  a  także  napisali
i wyreżyserowali sztuki teatralne
-  nauczycielka organizuje  zajęcia kształtujące  postawy  prospołeczne  młodych  ludzi,  np.
„Aktywny senior darem dla potrzebujących” czy „Przedsiębiorczość dla młodych”.
 - prowadzi zajęcia rewalidacyjne
 -  współdziała  ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach realizując
wspólne projekty na rzecz społeczności lokalnej
-  Jako  nauczyciel  też  języka  łacińskiego  prowadzi  dodatkowo  indywidualne  zajęcia
dla uczniów z klas maturalnych, wybierających się na medycynę. 
-  zdawalność  egzaminu z języka  polskiego  wśród  uczniów wynosi  100% a  średni  wynik
egzaminu maturalnego jest około 15% wyższy od średniego wyniku krajowego.

8.  Agnieszka  Helena  Predygier jest  nauczycielem  bibliotekarzem  w  Młodzieżowym
Ośrodku  Wychowawczym  w  Malborku,  pracuje  w  zawodzie  od  14  lat  (wyróżnienie  w
Konkursie)
-  To  autorka  i  realizatorka  innowacji  pedagogicznych  skierowanych  do  uczniów  klas
gimnazjalnych: 
- jest twórczynią projektów, m. in. w zakresie edukacji globalnej „Uganda państwem goryli we
mgle” i „Ogród drzew całego świata”, które zostały umieszczone w przewodniku po edukacji
globalnej  „Mały  człowiek  w  wielkim  świecie”  (2012 r.)  oraz  projektów  edukacyjno-
wychowawczych  "Dobre  maniery  drogą  do kariery"  oraz  "Czym  skorupka  za  młodu
nasiąknie". 
- angażuje się w działania rozwijające świadomość ekologiczną wśród swoich uczniów – od
10 lat  prowadzi  koło ekologiczne,  organizuje  szkolne konkursy ekologiczne.  Jest  autorką



projektu  z  zakresu  edukacji  ekologicznej.  Pozyskała  środki  na  założenie,  pierwszego  w
Malborku, ogrodu dendrologicznego. 
- Jako wiceprezes Stowarzyszenia Latorośl, którego celem jest pomoc młodzieży zagrożonej
wykluczeniem  społecznym,  pozyskuje  środki  na  organizację  zielonych  szkół,  biwaki
ekologiczne, wycieczki edukacyjne, spływy kajakowe.
- jest realizatorką programu „Ekonomia na co dzień” przy współpracy z Narodowym Bankiem
Polskim i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jej podopieczni biorą udział i zostają
laureatami ogólnopolskich konkursów z zakresu wiedzy ekonomicznej
-   jest  pomysłodawczynią  i  organizatorką  imprezy  integracyjnej  MOWTROP  -  działań
służących integracji wychowanków Ośrodka ze środowiskiem lokalnym. 
- prowadzi zajęcia z elementami biblioterapii, dzięki którym integruje grupy wychowawcze i
wspomaga  proces  rozwiązywania  problemów  wychowawczych.  Uczniowie,  objęci
programem, osiągają lepsze wyniki nauczania, a zajęcia czytelnicze prowadzone przez nią
przyczyniają się do wyrównywania braków edukacyjnych i niwelowania dysfunkcji. 

9.  Sławomir  Krzysztof  Tyborski  to nauczyciel  języka  francuskiego z  24-letnim  stażem
pracy  z Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  z  Oddziałami  dwujęzycznymi  w  Gdyni.
(wyróżnienie w Konkursie)
- współautor wdrożonego w szkole, „Punktowego Systemu Oceny z Zachowania” oraz jest
autorem (w 2010) pierwszych Przedmiotowych Zasad Oceniania z Języka Francuskiego oraz
Warunków i zasad uzyskania oceny wyższej niż proponowana ocena śródroczna i roczna z
języka francuskiego. 
- jego uczniowie pomyślnie zdają egzaminy osiągając bardzo wysokie wyniki. 
-  nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  współpracę  ZSO Nr  2  ze Stowarzyszeniem Alliance
Française w Gdańsku. Jego uczniowie regularnie uczestniczą w imprezach, organizowanych
przez ten Ośrodek, 
- Pan K. Tyborski jest pomysłodawcą i jednocześnie opiekunem, działającej od 2012 roku,
Szkolnej  Galerii  Sztuki,  a także pomysłodawcą oraz opiekunem francuskojęzycznej  trupy
teatralnej (La Compagnie du Vendredi) odnoszącej liczne sukcesy podczas ogólnopolskich
konkursów.  Trupa  regularnie  uczestniczy  w międzynarodowych  festiwalach  i  spotkaniach
teatrów licealnych we Francji.
-  W  swej  działalności  teatralnej  nauczyciel  trzykrotnie  otrzymał  indywidualną  nagrodę
specjalną  za  reżyserię  (2006,  2011,  2012).  Jest  on  także  dwukrotnym  laureatem
wojewódzkich konkursów fotograficznych. 
-  był  pomysłodawcą  i  organizatorem  wielu  wydarzeń:  np.  szkolnych  odchodów
Europejskiego  Dnia  Języków  Obcych  czy  też  młodzieżowego  happeningu  na  ulicy
Świętojańskiej w Gdyni, którego celem była promocja dwu oraz wielojęzyczności.
-  Jako  wychowawca  klas  gimnazjalnych,  od  2010  roku,  zakłada  co  roku  Karty
Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) dla wymagających opieki wychowanków. 
- jest też współorganizatorem wymian międzyszkolnych dla uczniów gimnazjum i liceum z
młodzieżą uczącą się we Francji. 
-  aktywnie  współpracuje  z  Muzeum  Stutthof  w  Sztutowie,  zapewnia  tłumaczenie  usługi
przewodnickiej: wykładów, prelekcji oraz wywołanych przez nie dyskusji. 



10. Małgorzata  Zauliczna -  nauczycielka  języka  angielskiego  z  20-letnim stażem pracy
z Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku 
-  autorka  innowacji  pedagogicznych,  wykorzystująca umiejętnie  wiedzę  zdobytą  podczas
szkoleń
- swoim wychowankom i ich rodzinom, będącym w trudnej sytuacji materialnej, zapewnia –
pomoc w ramach ogólnopolskiej akcji Banki Żywności - przy współpracy z Towarzystwem
Pomocy Dzieciom "NEPTUN".
- Jej uczniowie należą do Szkolnego Koła Wolontariatu.
-  Prowadzi koło teatralne - Unlimited Theatre Company, koło j. angielskiego - kurs FCE na
poziomie  ponadgimnazjalnym.  Jej  uczniowie  występowali  w  Międzyszkolnym  Konkursie
Teatralno-Filmowym.  Ponadto  jej  wychowankowie  dwukrotnie  wyjechali  w nagrodę  do
Brukseli i brali udział w Pikniku Europejskim.
-   jest  współorganizatorką,  odbywającego  się w szkole,  dwuetapowego międzyszkolnego
konkursu języka angielskiego ENGLISH IS FUN dla uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół
podstawowych. 
- W maju 2017 roku współorganizowała dwuetapowy II Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy,
w którym wzięło udział  21 pomorskich szkół. 
- Jej podopieczni uzyskali liczne tytuły laureatów i finalistów 
-  zachęca  do  współpracy  grono  pedagogiczne  przy  realizowaniu  przedstawień  w języku
angielskim, prowadzi szkolenia dla nauczycieli 
-  jest  egzaminatorem  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej.  Od  2010  roku  przewodniczy
rejonowej  komisji  wojewódzkiego  konkursu  języka  angielskiego  pod  patronatem
Pomorskiego Kuratora Oświaty. W latach 2010–2012 była członkiem wojewódzkiej  komisji
oraz współautorką pytań konkursowych na wszystkich szczeblach. 



 


