
DYREKTOR MARIA STAROSTKA 

Od 35 lat nauczycielka języka polskiego  z przysłowiową  

„kredą w ręku”, przez osiem lat na stanowisku wicedyrektorki 

do spraw wychowawczych. Od roku szkolnego 2007/2008  do 

dziś dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie, przejmując 

schedę po długoletnim dyrektorze I Liceum 

Ogólnokształcącego, Ryszardzie Mamprejewie . 

Znakomity dydaktyk i znawca literatury. Dzięki pasji i 

zaangażowaniu otwiera umysły i serca uczniów na jej 

bogactwo oraz piękno języka polskiego. Uwrażliwia młodych 

ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Poprzez kult tradycji i 

umiłowanie takich uniwersalnych wartości, jak wolnośd, 

miłośd  Ojczyzny, tolerancja, otwartośd i szacunek dla 

bohaterów i zwykłych ludzi, daje swoim wychowankom 

prawdziwy drogowskaz – jak żyd godnie w trudnych czasach 

„moralnego niepokoju”.  

W codziennej pracy wymagając dużo od siebie, oczekuje od 

uczniów systematyczności i „rozsądnej dyscypliny’, zawsze 

wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. 

Otwarte drzwi gabinetu są synonimem gotowości do dyskusji, 

rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz 

rozwiązywania wszelkich problemów i nieporopzumieo. 

 

Pani dyrektor dba o grono nauczycielskie – kompetentne, 

merytorycznie i metodycznie przygotowane do pracy z 



młodzieżą w kontekście konieczności dostosowywania się do 

ciągłych zmian w oświacie. Nauczyciele dokształcają się na 

kursach i studiach podyplomowych, zdobywają coraz wyższe 

stopnie rozwoju zawodowego. Szkoła posiada wielu 

egzaminatorów niezbędnych do przeprowadzania i oceniania 

egzaminów gimnazjalnych. 

„Jedynka” tętni życiem od rana do wieczora . Oferuje 

każdemu uczniowi możliwośd rozwoju pasji i zainteresowao w 

prowadzonych przez nauczycieli kołach przedmiotowych, w 

chórze  oraz na zajęciach teatralnych i sportowych. 

Szczególnie kreatywne i motywujące są wymiany młodzieży  

(Zakopane, Niemcy, Białoruś, Ukraina,Wielka Brytania) oraz 

lekcje poza murami (wyższe uczelnie, muzea, warsztaty). 

Integracja grona i uczniów poprzez wspólne wigilie, śpiewanie 

kolęd i pieśni patriotycznych , nocne maratony filmowe i 

koszykarskie , doroczne koncerty orkiestry Wojciecha 

Rajskiego, konkursy tematyczne oraz wiele innych 

uroczystości i wspólnych podróży sprawia ,że  atmosfera w 

szkole jest wysoko oceniana . 

 Wyniki i rankingi są istotne i priorytetowe dla każdej 

placówki i jej rozwoju. Dla Pani dyrektor, Marii Starostki, 

równie ważny jest duch szkoły, atmosfera w niej panująca  

oraz humanistyczny wymiar myślenia. 

 


