
Pani Violetta Rzeszot - mgr Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest 

nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5.  

Przez 12 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego dla 

nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Jako 

edukator w zakresie zarządzania oświatą przeprowadziła we współpracy z MSCDN ok. 500 

godzin szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli szkół woj. mazowieckiego i zorganizowała około 

400 różnych form doskonalenia dla nauczycieli szkół nowodworskich.  

Dużym jej osiągnięciem było stworzenie Metodycznego Punktu Konsultacyjnego i 

nawiązanie współpracy z doradcami gmin Leoncin, Wieliszew i Czosnów. Dzięki temu 

nauczyciele całego powiatu nowodworskiego mogli korzystać z oferty Punktu. 

Pani Violetta Rzeszot była współorganizatorką kilku edycji powiatowego konkursu dla 

uczniów „Wydajemy własną książkę i gazetę”. Propagowała również we współpracy z  

Pomorskim Studiem Wdrożeń Dydaktycznych innowacyjną metodę nauczania ortografii 

„Ortofrajdę”. 

Pełniła także funkcję egzaminatora sprawdzianu po szkole podstawowej czy egzaminu 

gimnazjalnego w OKE w Warszawie, w tym weryfikatora sprawdzianu i przewodniczącej 

zespołu egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej .  

Obecnie pełni również funkcję eksperta z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Niestrudzenie pomaga nauczycielom w dokumentowaniu własnych działań i przygotowaniu 

się do wystąpień przed komisjami kwalifikacyjnymi czy egzaminacyjnymi. 

 Współpracowała z wydawnictwem  M. Rożak  przy tworzeniu „Poradnika dla nauczycieli”  z 

cyklu „Słowa na start” kl. IV –VI, z wyd. Nowa Era. Napisała ponad 100 scenariuszy lekcji, 

kart pracy, sprawdzianów, planów wynikowych, projektów do cykli: „Teraz polski” IV- VI 

kl., „Słowa na czasie” – I, II, III kl. Gimnazjum. Udzielała też konsultacji merytorycznych 

Wydawnictwu w sprawie podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz pomocy metodycznych dla 

nauczycieli. Jest również autorką artykułów do czasopism edukacyjnych wyd. WSiP. 

 Od 2007 r. uczestniczyła w projekcie Nowa Formuła Sprawdzianu Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Współpracowała z  Instytutem Badań Edukacyjnych w projektach, m.in. 

Szkoła Samodzielnego Myślenia, SUEK I, SUEK II, w badaniu pilotażowym OBUT. Pełniła 

tam funkcję kodera,  koordynatora ds. języka polskiego i eksperta oceniającego.  

Brała udział w badaniu pilotażowym nowych egzaminów gimnazjalnych, w badaniu osiągnięć 

szkolnych po III kl. szkoły podstawowej,  w badaniu podłużnym szkolnych uwarunkowań 

efektywności kształcenia.  Pełniła funkcję recenzenta i konstruktora zadań dla szóstoklasistów 

w projekcie TOS6.  

Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych  nt. diagnostyki edukacyjnej, pomiaru 

dydaktycznego, oceniania holistycznego w sprawdzianach i egzaminach, w szkoleniach dla 

egzaminatorów OKE, w warsztatach „Nauczania przez sztukę”, w  konferencjach 

metodycznych, studiach podyplomowych prowadzonych przez prof. Niemierkę o kierunku 

„Diagnostyka Edukacyjna”, kursach kwalifikacyjnych dających uprawnienia do zarządzania 

oświatą czy edukatorskich, dotyczących kształcenia dorosłych. 

W Szkole Podstawowej nr 5 od 18 lat pełni funkcję przewodniczącej Zespołu 

Humanistycznego. Wielokrotnie była opiekunem praktyk studenckich i opiekunem stażu 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.  Dzieli się bezustannie swoją wiedzą i 

doświadczeniem. 

Jest współautorką  bardzo wielu dokumentów szkolnych,  i autorką m.in. Regulaminu 

Odznaki Szkoły. 

Była też współtwórczynią szkolnej Akademii dla Rodziców czy Stowarzyszenia Przyjaciół 

Piątki, z którym współpracowała przez wiele lat. 



Największe spełnienie Pani V. Rzeszot daje jednak praca z dziećmi. Kilkunastoletnia 

działalność w ZHP ogromnie ułatwiła jej podjęcie decyzji o wyborze zawodu. Po części 

szkoła okazała się sposobem na życie. Dlatego podejmowała wiele wyzwań i starała się 

zachęcać do nich uczniów.  

Tak było z gazetką szkolną „Szuwarek”, którą wraz z grupką uczniów powołała do życia i 

prowadziła przez 5 lat, i obecnie od 2017 r.  W tym czasie pisemko zdobyło dwukrotnie 

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie o Pałuckie Pióro, oraz dwukrotne wyróżnienie  za 

pracę metodyczną dotyczącą opieki nad gazetką szkolną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, także zostało uhonorowane I i II miejscem w powiatowym konkursie „Wydajemy 

własną książkę i gazetę”.  

Do działań innowacyjnych należała również koordynacja i realizacja z  dziećmi 12 projektów 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Uczniowie z klasą” czy przygotowanie i realizowanie 

wspólnie z nauczycielami szkoły projektów edukacyjnych, m.in.: „Grzeczność na co dzień”, 

„Czytam, więc jestem”, Jeść, ale jak…?” 

Dużym sukcesem dzieci okazał  się udział w prowadzonych przez p. Violettę zajęciach 

wspierających kreatywność dziecięcą i czterokrotne  związane z tym uczestnictwo w 

Międzynarodowym Konkursie Odyseja Umysłu. Uczniowie z SP5 dwukrotnie uzyskali tytuł 

Wicemistrza Polski i mieli możliwość reprezentować Polskę w Eurofestiwalu na Białorusi i 

na Słowacji. 

Jako nauczycielka języka polskiego stara się propagować wśród uczniów czytelnictwo, 

zapraszając do szkoły znanych autorów książek dla dzieci i młodzieży, np. G. Kasdepke, A. 

Onichimowską czy J. Olech, uczestnicząc m.in. w ogólnopolskim projekcie „Czytam…” 

Stara się zarażać swoich wychowanków pasją do teatru, prowadząc koło polonistyczne – 

teatralne. W ostatnich 6 latach uczniowie przygotowali kilkanaście przedstawień kierowanych 

do społeczności szkolnej. Całości edukacji teatralnej dopełniają wyjazdy do teatru, kina czy 

muzeów.  

Współorganizowała wiele wycieczek szkolnych o charakterze turystyczno – krajoznawczym, 

zimowisk i  obozów letnich dla uczniów szkoły, gminy i powiatu. 

Na co dzień pracuje również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzi 

zajęcia wyrównawcze, zajęcia indywidualne w domach uczniów, współpracuje z 

nauczycielami wspomagającymi, psychologiem, pedagogiem czy Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała wiele nagród 

dyrektora szkoły oraz  Burmistrza Miasta. Została uhonorowana nagrodą Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty, najważniejszym  odznaczeniem oświatowym – Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej oraz w 2018 r nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.  

Chwilę wytchnienia  przynosi jej ogród z kolekcją liczącą ponad 300 odmian róż, które 

uprawia wraz z mężem.  Bardzo więc miłym wydarzeniem było przyjęcie do Polskiego 

Stowarzyszenia Hodowców Róż i powierzenie w nim zaszczytnej funkcji sekretarza.  

W pracy zawodowej i w życiu stara się kierować słowami: „Nie narzekaj, że idziesz pod górę, 

skoro zmierzasz na sam szczyt…” Przede wszystkim jednak przyświeca jej myśl: „Być dob-

rym człowiekiem i czego można chcieć więcej od życia…?” 


