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� Pani Dyrektor, na początku naszej rozmowy chciałabym 
zapytać o emocje związane z przyznaniem tytułu Super 
Dyrektor Przedszkola. Do konkursu została Pani zgłoszona 
przez całą społeczność przedszkolną – rodziców, pracowni-
ków i dzieci. To niezwykłe wyróżnienie.

Anna Florek: O  tym, że wniosek jest przygotowywa-
ny, dowiedziałam się dzień przed końcowym terminem 
zgłoszenia. To było 30 sierpnia. Do mojego pokoju we-
szło kilkoro pracowników i rodziców, mówiąc, że mają 
bardzo pilną sprawę: – Chcielibyśmy panią zgłosić do 

konkursu na Super Dyrektora Przedszkola, ale dla nas 
i tak jest pani super dyrektorem, niezależnie od tego, co 
gremium postanowi. Tak właśnie o pani myślimy. Mie-
li ze sobą materiały będące uzasadnieniem wniosku: 
planszę z  zapisanymi moimi cechami, za które mnie 
cenią, tablo ze zdjęciami wszystkich pracowników 
i pudełko. Poprosili, żebym do niego zajrzała. W środ-
ku było mnóstwo chorągiewek z kolorowymi odciska-
mi dziecięcych rączek. Wszystko było nieoczekiwane 
i wzruszające, ale ten dar od dzieci… Popłakałam się ze 
wzruszenia. To było piękne. Tym bardziej, że w 30-lecie 
mojej pracy w przedszkolu. Takie podsumowanie wielu 
lat trudów i zmagań, ale też fascynacji tym, co się dzieje 
w relacjach z dziećmi, dorosłymi, między ludźmi.

Później nadszedł czas gali i okazało się, że jury uznało, 
że ten tytuł należy przyznać właśnie mnie. Byłam bardzo 
wzruszona, bo wiem, że dobrych dyrektorów przedszkoli 
jest wielu, że robią ciekawe rzeczy, że zmagają się z trud-
nościami. W swoim środowisku każdy robi to, co może, 
a niektórzy znacznie, znacznie więcej, ale nie każdy zo-
staje zgłoszony.

� Przedszkole Integracyjne CZAS DZIECIŃSTWA za-
łożyła Pani 30 lat temu. Stworzenie pierwszego w Polsce 
niepublicznego przedszkola integracyjnego musiało być 
wyzwaniem i wymagać niezwykłej determinacji i jasno 
sprecyzowanego celu. Jak narodziła się chęć stworzenia 
tego miejsca i jaka jest jego wizja?

A.F.: Od początku miałam pomysł na to miejsce. Jest 
on realizowany do dzisiaj. Było kilka fundamentalnych 
zasad. Po pierwsze – wspólne wychowywanie dzieci 

A N N A  J A K U B I E C

W czasie VII Kongresu Edukacja i Rozwój rozstrzygnięto Konkurs Super Dy-
rektor Przedszkola. Zwyciężczynią została Anna Florek, dyrektor Społeczne-
go Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warsza-
wie. To miejsce z niezwykłym klimatem, w którym główna uwaga kierowana 
jest na indywidualne potrzeby dziecka, nauczyciele pracują według autor-
skich metod, a rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkolnym. Poni-
żej przedstawiamy rozmowę z Super Dyrektorką Przedszkola 2020.

Podstawą relacji 
jest spotkanie
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sprawnych i  niepełnosprawnych, czyli integracja. Dru-
ga sprawa – grupy mieszane wiekowo, trzecia rzecz – 
wykorzystanie założeń pedagogiki montessoriańskiej. 
W 1987 r. byłam na stypendium w Niemczech i tam zo-
baczyłam przedszkole integracyjne, które funkcjonowało 
w oparciu o  tę pedagogikę. Wcześniej 
pracowałam w Instytucie Matki i Dzie-
cka w  Zakładzie Medycyny Szkolnej, 
a potem w Zakładzie Zdrowia Rodzi-
ny i  tam w trakcie pracy udało mi się 
zdiagnozować kilka czynników, które 
mogą być przyczyną lęków, a  czasem 
i  nerwic dziecięcych. Należą do nich 
gwałtowana separacja od rodziców, 
zmuszanie do jedzenia, leżakowania 
i inne przymusy, destrukcyjne dla roz-
woju dzieci. Dzięki tym obserwacjom 
i  poznaniu sposobu funkcjonowania 
przedszkola w  Niemczech – gdzie 
wszyscy byli razem, wychowawcy kon-
taktowali się z  rodzicami na bieżąco, 
dzieci zachęcano do samodzielności 
i  dawano im dużo uważności, ale też 
swobody – miałam jasno określone 
wyobrażenie przedszkola, które chcia-
łam stworzyć.

Te wszystkie elementy, o których 
mówiłam, były dla mnie oczywi-
ste i funkcjonują do dzisiaj – nie ma 
przymusowego leżakowania, są miej-
sca do odpoczynku, dzieci same sobie nakładają posił-
ki na talerz, rodzice w okresie adaptacji są z dziećmi, 
dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie muszą, 
sala jest tak zaaranżowana, żeby mogły być samodziel-
ne. Staramy się działać zgodnie z tym, co mówiła Maria 
Montessori – dziecku należy przygotować środowisko, 
zapewnić pomoc i pozwolić mu na samodzielność. Jeśli 
jest za dużo zadań i zajęć zorganizowanych, to dziecko 
nie ma czasu, żeby się bawić. Ma za mało czasu na ak-
tywną twórczość. 

W naszym przedszkolu są dwie ważne reguły: „Nie 
musisz robić tego, co inni, ale nie wolno ci innym prze-
szkadzać” oraz „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”, które 
związane są z uznaniem i uszanowaniem tego, że każde 
dziecko rozwija się w swoim własnym tempie i trzeba je 
w tym wspierać. Pozwalamy dzieciom na samodzielność.

� Zaangażowanie pracowników i rodziców, poczucie wspól-
noty były widoczne już w ankiecie zgłoszeniowej przygoto-
wanej w zupełnej tajemnicy w pierwszych miesiącach pan-
demii. Co jest podstawą tak dobrych relacji w zespole pra-
cowników i całej społeczności?

A.F.: Przede wszystkim czas na rozmowy. Podstawą do-
brych relacji jest spotkanie. Po prostu spotkanie – i z pra-
cownikiem, i  z  rodzicem, i  z dzieckiem – oraz dawanie 
przestrzeni do tego, żeby oni się mogli między sobą spot-
kać. Mamy tutaj ogródek, który jest miejscem spotkań ro-
dziców i dzieci. Po zakończeniu pracy przedszkola tutaj 
właśnie się spotykają. To jest ich ogródek. To jest miejsce 

dla nich. Dowiaduję się od rodziców, że w naszym przed-
szkolu znaleźli przyjaciół. I te relacje trwają przez wiele, 
wiele lat.

Poza tym nie można bać się rozmów, krytyki, propozy-
cji i pomysłów ze strony innych osób. Ja przyjęłam zasadę, 

że są pewne kanony, na temat których nie dyskutujemy, 
bo są podstawą funkcjonowania naszego przedszkola, na-
tomiast rozwiązania szczegółowe pozostają do dyskusji. 
Spotkanie, wspólne omawianie spraw i problemów, ale 
też świętowanie – to właśnie buduje klimat i relacje. Ale 
trzeba nie tylko mówić, trzeba również wspólnie działać. 
Inicjatywa działania może wyjść z mojej strony, ale rów-
nież ze strony pracownika, rodzica, kogoś z zewnątrz, 
także dziecka.

� Tworzy Pani miejsce ze wspaniałym klimatem. Co uwa-
ża Pani za największy sukces? Z czego jest Pani najbardziej 
dumna?

A.F.: Myślę, że z  tego, że dzieci, które tutaj przychodzą, 
dobrze się tu czują, a ich rodzice mają poczucie, że trafili 
w dobre miejsce. Jestem dumna z tego, że rodzice nie boją 
się przychodzić do mnie, jeśli na przykład coś ich niepo-
koi. I my o tym rozmawiamy, wspólnie szukamy rozwią-
zania, tak żeby rodzice mogli spokojnie pójść do pracy ze 
świadomością, że ich dziecko jest pod dobrą opieką.

Kolejna rzecz, z której jestem dumna, to możliwość 
przekazywania naszych doświadczeń, dzielenia się nimi 
z innymi. Każdy, kto chce, może z tego skorzystać – stu-
denci, nauczyciele, rodzice, organizacje pozarządowe. 
Również z tego, że przetrwaliśmy tyle lat. Pomimo róż-
nych trudności, bo nie zawsze było łatwo.

� Co według Pani jest najważniejsze w zarządzaniu pla-
cówką oświatową?
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A.F.: Kluczowe jest to, żeby wiedzieć, po co ona jest. 
A jest po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do roz-
woju dzieci. To jest najważniejsze. Trzeba pamiętać, że 
formalności i dokumenty, mimo że są ważne, nie mogą 
zdominować pracy ani dyrektora, ani instytucji. Szalenie 
ważna jest otwarta komunikacja z pracownikami i rodzi-
cami. Pracownicy powinni wiedzieć, co jest najważniej-
sze, bo będą pracowali, zwracając uwagę na to, co jest 
ważne dla mnie jako dyrektora i  co im zakomunikuję 
jako ważne. Myślę, że w  realizowaniu zadań kierowni-
czych szalenie istotna jest świadomość siebie i  tego, co 
jest dla mnie ważne. 

� Jakie rady dałaby Pani osobom, które przygotowują się 
do objęcia funkcji dyrektora? 

A.F.: Wierzę, że startujący na stanowisko dyrektora to 
osoby, które nie chcą rządzić, tylko służyć i realizować 
jakąś ideę. Jeśli tak jest, bardzo życzyłabym im, żeby re-
alizowali ideę, która przyświecała im wcześniej w pracy 
nauczyciela czy terapeuty.

Bardzo ważne jest, aby dyrektor miał wokół siebie osoby, 
które mają podobny sposób myślenia i działania, wspólnie 
z którymi będzie mógł realizować cele. W przeciwnym ra-
zie będzie cały czas walczył i zmagał się z trudnościami, 
a nie budował. Istotne jest również, aby realizował także 
cele pracowników. To daje przestrzeń do ich własnego 
rozwoju i przeciwdziała wyczerpaniu zawodowemu. 

Istotne jest, by nie zapomniał o tym, co lubi i co go cie-
szy. Zarówno w życiu osobistym, jak i pracy zawodowej. 
Bo jeśli dyrektorowi, a wcześniej nauczycielowi ogromną 
radość sprawiały prace plastyczne z dziećmi czy muzyka 

albo teatr i jako dyrektor z tego zrezygnuje, to pozbawi 
się źródła swojej radości. Powinien absolutnie coś takiego 
zachować. U mnie w gabinecie jest kącik dla dzieci, ponie-
waż uwielbiam obserwować, jak one się bawią. Pozostał we 
mnie duch psychologa, obserwatora i nie mogłam sobie 
odmówić tego kontaktu z dziećmi. Sprawy zarządzania by-
wają trudne, natomiast to jest zawsze radosna, promienna 
część pracy. Tego właśnie życzyłabym każdemu dyrekto-
rowi – żeby nie zapomniał i ocalił to, co jest radością tego 
zawodu i tej pracy.

Jeszcze dodałabym, żeby się nie bał krytyki i rozmów, bo 
z nich właśnie wynika rozwój instytucji i osobisty. Z przyj-
mowania innej perspektywy.

� A czy jest coś, czego życzyłaby Pani sobie, pracownikom, 
rodzicom, dzieciom?

A.F.: Życzyłabym sobie, aby to miejsce było dla nas wszyst-
kich miejscem, które nas buduje, tworzy, cieszy. Żebyśmy 
tu zbierali siły, a nie tracili. Żeby dyrektor nie zginął w spra-
wozdawczości i dokumentacji. Żeby miał cały czas świado-
mość, że to są kwestie drugorzędne.

� Pani Dyrektor życzę, aby spełniły się te wszystkie życzenia. 
Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiała Anna Jakubiec

 z koncentracja na indywidualnych potrzebach 
dziecka

 z bezpieczna adaptacja prowadzona według autor-
skiego programu i bardzo aktywny udział rodziców 
w życiu przedszkola

 z otwartość na wiedzę i doświadczenie rodziców
 z wspieranie i umożliwianie rozwoju samodzielno-
ści dzieci

 z budowanie, stałe rozwijanie i upowszechnianie mo-
delu terapii włączającej dziecko ze spektrum auty-
zmu do grupy rówieśniczej

 z wewnętrzny model kształcenia oparty na zajęciach 
koleżeńskich

 z budowanie atmosfery pozbawionej rywalizacji
 z miejsce współpracy i wsparcia, dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem

 z coroczne spotkania integracyjne, w których uczest-
niczą również absolwenci

 z fundusz dopłat do czesnego
 z publikacja bezpłatnego miesięcznika „Czas Dzieciń-
stwa”, związanego z życiem przedszkola

 z autorskie metody pracy
 z dzielenie się doświadczeniem – przedszkole jest 
miejscem praktyk, staży; dyrektor i kadra organi-
zują i biorą udział w konferencjach, publikują

CO SZCZEGÓLNIE WYRÓŻNIA 
PRZEDSZKOLE FUNDACJI 

CZAS DZIECIŃSTWA


