Witaj szkoło! Rozpoczęcie roku szkolnego w Żelaznej
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Uczniowie wracają do szkół. Podczas rozpoczęcia roku w Żelaznej młodzi mieszkańcy
poznali Marzenę Reczulską, nową dyrektor Szkoły Podstawowej. Dotychczas obowiązki
pełniła Sylwia Furmańczyk, która podziękowała za współpracę.
Pod koniec wakacji otwarty konkurs na dyrektora w Szkole Podstawowej wygrała Marzena
Reczulska, która wcześniej przez blisko 30 lat związana była między innymi ze Szkołą Podstawową w
Słupi.
– Zostawiam tam swoje serce, ponieważ niezwykle byłam związana z tą szkołą. Postanowiłam jednak
podjąć nowe wyzwania i czas wziąć się za realizację – przekonuje nowo wybrana dyrektor.
[[[89]]]
Marzena Reczulska zdążyła jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zapoznać z kadrą

nauczycielską.
– Odbyliśmy już spotkanie i zostałam bardzo miło przyjęta za co bardzo dziękuję. Startujemy z
nowym rokiem szkolnym i jedynie, co nam pozostaje to życzyć sobie pracy w trybie stacjonarnym.
Dla mnie to z pewnością łatwiejsze wdrażanie się w nowe miejsce pracy – dodaje Marzena Reczulska.
[[[90]]]
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego za miłą współpracę podziękowała Sylwia Furmańczyk, która
pełniła obowiązki w Szkole Podstawowej w Żelaznej.
To były trudne dwa lata ze względu na pandemię. Trzeba powiedzieć otwarcie, że żadna szkoła nie
była przygotowana na taki scenariusz. Dziś życzę wszystkim, abyśmy jak najdłużej zostali w trybie
stacjonarnym. Z pewnością będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich.
Sylwia Furmańczyk, była dyrektor w Szkole Podstawowej w Żelaznej
Podziękowania złożył także Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice.
– Ministerstwo edukacji daje jasne sygnały, że na razie nie ma obaw, co do zmiany trybu nauczania.
Startujemy stacjonarnie i miejmy nadzieję, że taki stan się utrzyma – mówi samorządowiec.

NOWI DYREKTORZY W SZKOŁACH (GMINA SKIERNIEWICE):
Podczas okresu wakacyjnego w powiecie skierniewickim do największych roszad na
stanowiskach dyrektorskich doszło właśnie w gminie Skierniewice.
Oprócz zmiany w Szkole Podstawowej w Żelaznej, nowego dyrektora ma Szkoła
Podstawowa w Miedniewicach, gdzie został Piotr Wójcik. Powierzenie obowiązków
zostało przyznane Bogumile Zienkiewicz w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej.
Przedłużone powierzenie ma także Konrad Prokopczyk w Szkole Podstawowej w
Mokrej Lewej.
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