
PRO.IEKT'

UCHWALA Nr...
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia......... 2022 r,

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

( Dz. U. 22022 r. poz.559) oruz $ 2 ust 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 28 lutego 2Ol9 r. w sprawie szczeg6towej oryanizacji publicznych szk6l

i publicznych przedszkoli ( Dz. U.2Ol9 poz.502) Rada Miejska uchwala, co nastqpuje:

$ 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej w Smardzewie, Rady Rodzic6w

oraz Samorz4du Uczniowskiego nadaje sig Szkole Podstawowej w Smardzewie imig

,rPowstafc6w Styczniowych 1863 r.".

$ 2. Pelna rta:ava Szkoly Podstawowej w Smardzewie brzmi Szkola Podstawowa im.

Powstarflc6w Styczniowych 1863 r. w Smardzewie.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierzasig BurmistrzowiMiasta i Gminy Sochocin.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka



UZASADNIENIE
do projektu UCI{WALY Nr...

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .........o.. 2022 r,

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie

Zgodnie z g 2 ust I Rozporz1dzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 w

sprawie szczeg6lowej organizacji publicznych szk6l i publicznych przedszkoli ( Dz. U.2019

poz. 502) szkole nadaje imig organ prowadz4cy szkolg na wniosek rady szkoly, a w przypadku

braku rady szkoly - na wsp6lny wniosek rady pedagogicznej, rady rcdzic6w i samorz4du

uczniowskiego; przepisy ust. 6 i 7 stosuje sig odpowiednio.

Zgodnie zust.6 i 7 ww. przepisu wniosek zawierauzasadnienie wyboru imienia oraz okreSla

plan dziaNan szkoly zwiqzanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin

uroczystoSci; organ prowadzqcy szkolg rozpatruje wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1,

w terminie 60 dni.

Dnia 16 lutego 2022 r. Dyrektor Szkoly Podstawowej w Smardzewie, Przewodnicz4ca Rady

Rodzic6w Szkoty Podstawowej w Smardzewie oraz Przewodniczqca Samorz4du

Uczniowskiego dzialajqc na podstawie $ 2 ust.l i 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z &tra28 lutego 2019 r. w sprawie szczeg6lowej organrzacji publicznych szk6l i
publicznych przedszkoli ( Dz. lJ. z20l9 t. poz.502) zhobyly organowiprowadzqcemu wniosek

o nadanie przez Radg Miejskq w Sochocinie imienia,,szkola Podstawowa im. Powstafic6w

Styczniowych 1863 r. w Smardzewie". UroczystoSci zwiryane z nadaniem Szkole imienia

zaplanowan o na 23 czerwca 2022.

Wzwiqzku zpowyhszymuzasadnieniem przedkladamprojektuchwaly w sprawie nadania

imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie.

Dala: l rr:2
Yoavi' rz[/Th



SZKOTA PODSTAWOWA
w Smardzewle

09-110 Sochocin, tel. 23 662 14 07

i.gon nn"torr60. NIP 587'162'1S21

H"Yq/r.(.il ,w-n

Smardzewo,4.02.2022r

Rada Miasta i Gminy Sochocin

(Dz.U. 22019 r. poz. 506 z p6h. wn) oraz & 2 ust. I Rozporz"q{zenia Ministra Edukacji

Narodowej z dsta 17 rnarca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicanych szk6l i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 t. poz. 649 z plin. mr) runacamy siq z uprzejm4

pro$b4 o nadanie Szkote Podstawowej w Smardzewie imienia Powstadcdw Styczniowych

1863 r.

Uzasadnienie

Szkola Podstawowa w Smardzewie jest plac6wkq kt6ra daalaod kilkudziesigsiu lat.

Spoleczno6C szkolnauznal4izenadszedl najwy2szy czas,aby nadad irnig szkole'

Kluczowym zadaniem stalo sig wyszukanie i pruedstawienie kandydat6w do tej

z.aszcrlfrej fimkcji. Wzigto w6wczas pod uwagg oczckiwania spolecznoSci szkolnej, cechy

i warto5sl, jakie-propegowd w swoim l:yeiv kakdy z kandydat6w oraz ich dokonania

Ustialouo, Zi prA{z}y piranpowinien byd osob4 (gupe os6b), kt6rej irycie i wmtoSei, jakie

wyznawal s4-glirrrnyrni celami wychowawcz9mrprz1ietymi Pwrlz !*d!r atalrirs totsame z

3ej rcncepr.lq 
-i *iijq. Patronem szkoty powinna zostad osoba lub ludzie bliscy uczriom,

"akceptowani'ptyoz nictu Osoba lub grupa ludzi, ktfitry mogliby stad sig autorytetem dla nas

wszys&iehr a tal<2e fu6dlemn lltrzorc6w.

Dopelnili5my juz wszystkich procedur szkolnych zwEzarrych z wyborem Pffiona

szkoty. SpolecznoSe rztot u, 6. Rada Pedagogiczna, Rada Rodzic6w i Sanrorz4d Uczniows$

ZS stycmia 2022 roku jeAnoiloSnie na patrona szkoty wybrali Powstafc6w Styczniowych

1863 r.

nadanie imienia szkole

Na podstawie art. ustl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gninqm

U-RX4] hil;{sTA I fl}fi}Y s0cHflair{
PUNiIT Ii,AI,jCELAIY JIIY.SITKRET'ARIA.I.



Ptzeznadanie imienia szkola ryska wlasnq toisamo$6 wy-r62niaj4c4 jq spoSr6d innych

sukol, kdei" budowa6 wlasry system wychowania w oparciu o autorytet pafrona i wartoSci,

kt6re reirezenCIwal swoim zy"i"* i dziatralno$ci6 bgdzie postad paffona bqdzie

mogla pozyskiwaf do wsp6lpracy osoty i insQrtucje zwiry.ane z patronem, bgdzie tworzyla

wlasny ceremonial.

Wedlug naszqi opinii spolecznoS6 Srkoh Podstawowej w Smardzewie jest w pelni

przygotowana do nadania naszej szkole imienia Powstaric6w Styczniowych 1863 r

Powstanie styczniowe wybuchlo 22 styczrria 1863 roku i trwalo do jesieni 1864, swoirn

zasiEgiem ohjqlo zztemie zaboru rosyjskiego. Bylo najwigkszym i najdfuZej

trwaj4cym polskim powstaniem narodowyn. Mialo charakter wojny partyzanckiej, w

kt6rej stoczono olco*o 1200 bitew i potyczelc

Mieszkaricy Sochocina i okolic r6wniei pprystryili do walki, byli to StanislawAntoszkiewicz,

Adam Slupczynski oraz Jakub Dolefski, kt6ry zaudzralw powstatriu zostal skazany na

konfiskatg mienia. Rdwnie2 2ydowska ludno$6 Sochocina wh4eryNasig do styczniowego

zrywu niepodleglo$ciowego. Naleiy tu wspomnied o Samuelu Fosnerze, kt6ry byl synem

wlaSciciela fabryki sukna z Kuchar. Posner dodwiadczenie wojenne zAoby\walc4cwe

Wloszech w oddzialach Garibaldiego. Povr6cit do kraju la6tko pruedwybuchem powstania.

W styczniu 1863 roku Fosner zatr;alze sob4 kilku olmlicanych Zydbw,uzbroil ich i przystryit

do powstania. Wczasie powstaniapelnil firnkcjg adiutantakpt. Ignacego Zembrzryekiego -
Strzeleckiego. Posner polegl w bitwie pod Rozwozinami kolo Zuromina w dniu 3 czerwca

I 863 roku. Na jego cze{6 Laz$taKuchary zostdazmieniona na Kuchary Zydowskie.

Oddziaty powstafcze akcje zbrojne w okolicanych lasach. W kolejnych

A miesiqcach 1863 roku z Plonska pod dow6dztwem gen. Wodzimierua Semki
./ \ 

oddzidy rosyjskie w poszukiwaniu powstarlo6w. Przeszukiwane byly takin lasy w okolicy

Sochocina Akcje te nie przl,niosly sukces6w annii carskiej, a powstafcy udanie

kontratakowali.

Na przetomie styoznia i lutego trwaty krwawe potyozki. Obie walozqce shony ponosily straty

wdr6d hoNnieruy,j ednak anasmie wigcej ginElo powstaric6w.

Jedn4 zpotyczekupamigtnia kazyr!"kt6ry arajduje sig naprzeciwko budynku szkoly. Mimoo

iZ o stanciu tym nie wspomina Zadne fuddto, to je&rak zapisalo sig ono w pamiqci

mieszkafic6w Smardzew4 kt6r,zy postanowili oddad cze$dpowstaficorn i upau'riEtuid ich

po$wigcenie i przelan4 krew.

Powstanie zakafrcrylo sig klgskq Spowodowalo to represje ze strony raborcy oraz rusyfikacjg
ziem polskich. Mieszt<adcy Sochocina zostali .rnuszeni do zaplaty kontrybucji za udzial w
powstaniu" za$ miasto Sochocin zostalo pozbawione praw miejskich.



Uczniowie Szkoty Podstawowej w Smardzewie wrirz znauczycielami zawsze dbali o krzyzi
pamiEd o powstaniu.

Biorqc pod uwagg powyzsze argumenty prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego
wniosku i nadanie Szkole Podstawowej w Smardzewie imienia Powstafc6w Styczniowych
1863 r.

Wniosek skladaj4 w irnieniu:

Rady Pedagogicznej:
Dyrektor Szkoly - Beata Sacherska

Rady Rodzic6w :

Przewodnicz4ca Rady Rodzic6w Paulina
Szacherska

Sx-urjnwslkl ?or.rll,.o

Samorzqdu Uczniowskiego
Przewodnicz4ca Samorz4du Uczniowskiego
Otylia Pietrzyk

0, ?ien4<

TEK,TOR



Uchwala Nr 0212022

Rady Pedagogicznef $zkoty Podstawowet w Smardzewie

z dnia 28 stycznla 2022 rolr;ra

Na podstawie $ 2 ust. 1 nozpom4dzenia Ministra Edukacji Narodowci z dnia 28 lutego

2019 r. w sprawie szczegtfiIawe;' orgrnhacli pubEcznych szkdl i pubHcznyeh przedszkoli

r", r. (Dz. A.Z20t9 POZ. 502)

Rada Pedagogiczna jednogloSnie uchwala:

g 1. Wyst4pienie ze wsp6lnym wnioskiem Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic6w Szkoty

Podstawowej w Smardzewie do Organu Prowadz4cego o nadanie Szkole Podstawowej w

Smardzewienazruyl. Szkola Podstawowa im. Powstarfic6w Styczniowych 1863 r.

$ 2. Petna narwaotrzymuje brzmienie: Szkotra Podstawowa im. Powstarficriw Styczniowych

1863 r. w Smardzervie.

$ 3. Uzasadnienie wyboru nazwy stanowi Zalqczniknr 1 do niniejszej uchwaly.

$ 4. Wykonanie zadari zwi4zanych z nadaniem imienia szkole powierza sig dyrektorowi

szkoly.

$ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Pedagogicznej

UFi

,erskt,



Zalqcznik nr t
do uchwaty Rady Pedagogicznej Szkoty Podstawowej w Smardzewie

Uzasadnienie

Szkola Podstawowa w Smardzewie jest plac6wkry Ldbra dztalaod kilkudziesigsiu lat.
Spolecano(i szicolaa najwyiszy ezas, aby nada6 irnig szkole

Kluczowyrn zadaniem stalo sig wyszukanie i przedstawienie kandydat6w do tej
zasr-czybej funkcji. Wzigto w6wczas pod uwagg oczekiwania spoleczno$ci szkolnej, cechy i
warto$ci, jakie w $woim ryaiukaidy z kandydatdw oraz ich dokonania. Ustalono,
2e przyszty patron powinien byd osob4 (gop+ osSb), kt6rej zycie i wartofci, jakie wyzrawal sq
gt6umymi celarni wychowawczymi prrvjEtymi ptzez szkolg, atakzetozsame z jej lrorcepcj4 i
misj4. Patonern szkdy powinna zostad osoba lub ludzie bliscy ucmiom, akceptowani pfzez
nich. Osoba lub grupa ludzi, kt6rzy moghby stad sig autorytetem dla nas wszystkich, atakhe
fu6dlemwzorc6w-

Dop&iliimy juz wszrystkich procedur szkolnych z:niryanych z wyborem Patrona
szkoty. Spo,leczno$d szkolnq tj. Rada Pedagogicznq Rada Rodzic6w i Sanoorzqd Llczniowski
jednoglo$nie na patrona szkot], wybrali Powstaf,c6w Sfczniowych 1863 r.

Przez nadanie imienia szkola ryskawlasnq toZsamo36 vry6i,rurajqoq j4 spodr6d innych
szkol, bgdzie budowad wlasny system wychowania w oparciu o autorytet patona i wartoSci,
kt6re reprezentowal swoim iryoiem i dziaNalno$ciq bgdzie promowala postad patona, bgdzie
mogla pozyskiwad do wsp6tpracy osoby i instytucje zwiqzaue z patronem, bgdzie tworzyla
wlasny ceremonid.

Wedtug naszej opinii spolecznoS6 Szkoty Podstawowej w Smardzewie jest w pelni
przrygotowana do nadania naszej szkole imienia Powstatrc6w Styczniolyych 1863 r.

Powstanie stycmiowe wy.buchlo 22 stycmia 1863 roku i twalo do jesieni 1864,

swoim zasiqgie,m objdo ziemie zaboru rosyjskiego. Bylo najwiqkszym i najd*nzsj

trwajqcym polskim powstaniem narodowym. Mialo charakter wojny partyzanckiej, w
kt6rej stoczono okolo 1200 bitew i potyczek.

Mieszkancy Sochocina i okolic r6wniet pruystqpili do walki, byli to
StanislawAntoszkiewicz,Adam Stupczynski oraz Jakub Dolefski, kt6ry. mudzial
w powsfaniu zastal skazauy na konfiskaQ mienia R6wnie2 ?iydowska ludnoSi Sochocina
wh4czyla sig do stycmiowego zrywu niepodleglofciowego. Nalez.y tu wspomnie6 o Samuelu

Posnerze, ktdry byl synem wlasciciela fabryki strkna z Kuchar. Posner do$wiadczenie
wojenne zdobyl walczqc we Wloszech w oddzialash Garibaldiego. Powrdcil do t<rqiu kr6tko
przed wybuchem powstania W styczniu 1863 roku Posner zafualze sob4 kilku okolicarych
Zydbw,uzbroil ich i przystryil do powstania



\M czasie powstania pehil funkcjg adiutauk kpt. Ignacego Zembrzyckiego - Strzeleckiego.

Posner polegl w bitwie pod Roanoainami kolo Zrxomina w dniu 3 czerwca 1863 roku. Na
jego cze{t(nalwaKuchary zoslala z.mieniona na Kuchary Zydowskie.

Oddziaty powstafcze prowadzity akcje zbrojne w okolicznych lasach. W kotrejnych

miesiqeach tr863 roku z Flor.trskapod dowddzharcr,n ge,r,r..Wtrodzindcza Semki wyruszaty

oddziaty rosy-jslcie wposz,ukiwaniupowstafic6w. Przeszukiwane byLy takte lmy w okolicy

Sochocina. Akcje te nie przyniosty sukces6w armii carskiej, a powstafcy udanie

konhatakowali.

Na przelornie stycznia i lutego trwaly krwawe pofczki. Obie walczqqe shony ponositry skaty

w3r6d iolnierzy- jednak znacznie wiqeej ginelo powstafic6w-

Jednq zpotycz.ekupamigtnia L<rzyz,kt6ry znajduje sig naprzeciwko budynku szkoty. Mimo,

i2 o starciu tym nie wspomina tadne h6dko, to jednak zapisalo sig ono w pamigci

mieszkaricdw Srnardzewa, kt&zy postanowili oddad czes( powstaficom i upamiqeid ich

po5wigcenie i przelanq krew.

Powstanie zakoirczylo sig klgsk4. Spowodowalo to represje ze sfony zaborcy oraz rusyfikacjg
ziem polskich. Mieszkaricy Sochocina zostali znuszeni do z-aplaty kontrybucji z-a lodr.tal w
powstaniq za3 miasto Sochocin zosalo pozbawione praw miejskich.

Uczniowie S"koty Podstrawowej w Srnardzewie wrazznauczycielami zawsze dbali o Wti
pamiEd o powstaniu.



PROCEDURA NADANTIA IMIENIA SZKOLE

PODSTAWOWEJ W SMARDZE\AtrIE

I. Cel procedurY

Procedura okre$la 7-#adynadania imienia szkole Podstawowej w smardzewie'

IL Podstawa Prawna

Rozporzqdzenie MinistraEdukaciiNarodowei z dnia2S lrltego 2019 r'w sprawie szczegdlowei

organizacji pubticznyc,h szkol i publbznych przedszlcoli (Dz- u- z 2019 r" poz' 502)

IIl. Zalokenia ProcedurY

Niniejsza procedtrra zostala opracowama WezZeryt koordynqiqcy dzidianra nfieva14ce

dowyboru patrona ieoO"g"'raopi*io*rri,, przezRadg Pedagogicm4, Radq Rodzic6w

i Saurorz4d Ucznlowslii- Dzi-rrlania opisane * t,io dok,mencie maj4 doprowadzi6 do nadania

imienia naszej Plac6wce.

fV. Zakres Procedury
Prooedwa swpn zakresem

prawnych), naucrYcioli oraz

w Smardzewie

obejmuje wszystkich uczni6w, ich rodzic6w (opiekun6w

pr#r,i"lto* administracji i ob*ugi szkoty podstawowej

P oPtzeznadanie imienia szkola:

l.z,yska wlasn4 to2salnoSd wyr6zniajEcq j4 sposrdd iunych szk6l'

ZhEdziebudowa6 wlasny -yJ; *ytn[*uiiu * op**iu o autorytet patuna i warto6ci' 1t6re

re,prezentowal swoim iyciem i dziatralnodciq'

3.bedzie promowala postad patrona,
.,/^\ ;:GC; "*ogtuporyit i*ufbo wsp6lpracy osoby i instytu-cje zwiryane z patronem,

S.Ugdzie tworzyla wlasny ceremonial'

v. okre$leniezasad i terminu zglaszuniakandydatu{na p.aq91a szkoly

t. Kandydat,ry na patrona*tflfi,;;u.a zelalzae: klasy,toaA'iulrl, rada rodzic6w' rada

pe dagogcm4 ourt*eii 
"d*ryrtr.qri 

szkoty Podstawowej w smrdzewie'

2. Klasa (oddzial), raOa rooziJ{ rada pedagogiczna *osq zglosi6 po jednym kandydacie'

3. Kandydatury na patrona re #;;" na'tirtkach i wrzucane do urny postawionej przy

wejSoiu do szkoty. -r- ^*^--nAoonio crno,
4. Zbieraata kandydattr, tworzenia list rankingowych ^.otry sporzqdzania stosownel

dok*rmeffi eotonirie zespdl powolany do spraw "tg*i?tt ryd?** 
imienia'

5. W sldad Komisii WyUorczef;;h;dA, porArtu*iii"t RudV Pedagogicznej, przedstawiciel

Radynodzicowo'*p',.a'tawicielsamorz4duUcmiowskiego.
6. Wyniki dotycz#e wyboru kandydat6w zostanq wywieszone na gazetce szkolnej otaz

oglosione podczas zebtanta z rodzicami'



VI. Zasady wyboru patrona szkotry

l. Prawo do wyboru pafiona szeory maj4 uczniowie i ich rodzice, naucryciele oraz pracownicy

obstugi i adminishacji Szeory Podstawowej w Smardzewie.

2. Wybot patrona szkoly nastgpuje w drodze tajnego glosowania .

3.Kazdy glosujqqy motn oddad tylko jeden glos.

4. Termin glosowania: 20 listopada - 20 grudrda}0?lr.
5. Za organimtlQ,pruebieg glosowania, Iiczenie glos6w odpowiada Komisja Wyborcza.

6. Komisja Wyborcza ogNa"sza wyniki wybor6w na patona szkoty nasQpnego doiu pg

f{}ffii^iflle zostan4 wywieszone ta saz.etceszftolnej oraz ogloszone na zpbtanru z

rodzicami
8. I/ przypadku uzyskania pff.ezkandydat6w takiej sarnej liezby glss6w, o wybotze pa8ona

decyduje Komisja Wyborcza w porozumie,niu z Radq Pedagogicaq Rad4 Rodzic6w
i Samorz4dem Uczniowskim.

dzialaiVII.
etap tlzii:liuria termin odpowiedzialny

Ogloszenie
konkursu
na imiq
szkoty.
Przygotowania
do wyboru
pahona

wniosek do Rady
Pedagogicznej, Rady Rodzic6w
i Samorz4du Uczniowskiego o

rvszczqcie Procedury nadania
szkole imienia

X2A21r. f)yrektor

powolauie zespolu zadaniowego
do spraw nxiqzarrychz
nadanipm szkole imisnia

X202h. l)yrektor

opracowanie i przedstawienie
procedury i harmonogramu
dztalrrrt nauczycielom, uczniom,
rodzicom

X2A21r. Powolany zesp6i,

uczniom i rodzicom -
przedstawiaj4
Wychowawcy

poinformowanie organu
prowadz4ce go oraz orgauu
nadzorujqgego o wszczgciu
procedury nadania sz,kole

imienia

XlXl2021r. Dyrektor

Uj Ecie z.adah z,wi4zany ch z
wyborem kandydata na patrona
w planach wychowawc6w
poszczegolnych oddzial6w,
pl.an6w pracy imrych
nauczycieli. Przeplowadzenie
za1qt, z wychowawc4,,W
poszukiwaniu autorytetdw - kto
powinien zoslac patronetn
naszej szkoly?"

X202k. Wychowawcy

Przeprowadzenie zajgl
z lvychowawcq,,W
poszulciwaniu autorytetow * kto

X202lr. Wychowawcy



powinien zastac patronem

naszej szkoly?"

Ro4propagowanie idei nadania
imienia szkole w Srodowisku
lokalnym

x2a2k.

-Xl2Q2k.

Powolany zespctl,

nauczyciele, Rada
Rodzic6w, Sarnorz4d
l-lczniowski

Wyb6r kandydat6w na patrona
przez nauczycieli

X2021r. f)yrektor

prou,adzenie tablicy
po$wigconej wyborowi patrona

XlXl 2021r. Wyohor.lawcy,
Powoiany zesp6l

Praca zucrl.tiamt nad wyborern
patrona

Z gl aszaoie kand yd atury na
patrona

X202lr. Porvolnny zesp6l

Przrygotowanie prezentacj i
wybranego przezklasE
kandydata * np.: gaz.etka,

broszura, przedstawienie,
prezentacj a multin'redialna

Xt202lr. Wychowawcy

Przygotowani e materiaitiw do
przedstawienia sytwetki
kandydata przed spolecznoSci4
szkolnE

Do 30
XI 2021r.

Wychowawcy,

Rada Pedagogtc'zrra,
Rada Rodzic6w, inne
osoby

Powolanie komi sj i wyborczej lXI * 12 XII
242h.

Wychowawcy,

Rada PedagogicznA.
Rada llodzic6w, irme
osoby

Przeprowadzenie wybor6w
patrona spo$r6d
zaprezentowanyclr kandyciat6w

20XII-15I
2A2lr.

wychowarvcy

C)gloszer:i e wyni k6rv wybor6w T2A22r. I)yrektor

Posiedzenia rady pedago gicznej,
rady rodzic6w, samorz4du
uczniowskiego zatrvierdzai ?ce
wybranego kandydata na
paffona

I zoze r.

Konrisja Wyborcza

Sfonnulowanie wsp6lnego
wniosku do organu
prowadzqcego o nadanie
imienia plac6wce

12022 r. Komisja Wyborcza



Zlozenie wniclsku do organu
prowadzqcego

\l 2A22 r. .Dyre.[<tor

Uchwala Rady Miasta i Gminy
r.v Soohocinie

uI 2022r.

Opracorvanie i wydanie
l"rroszury dotycz4cej patrona

1,11,2022r, * IY
2022r.

Dyrektor'

Przeprowadzenie k<lnkursu ru
Iogo szkotry

II - IV 2022 r.

Przeprowadzenie konkursu na
hymn szlioly

lll-lV 2022r. Wyznaczeni
nauczyciele

Zorqnn izorva n ie konkurs6rv;
p litstlrczneg<l i h i slor ),'czttegt-r
zr.vi4zanego z piltrouem

III -V 2022r. Nauczyciele plastyki

i historii

Przygotou,ania
do

ufoczystosci
nadania
imienia

Zor ganizow ani e zbi 6r Sro dk6w
na sztandar plac6wki

11,1n|2022r. Nauczycielcr

Zaprcr.jektowanie tabl icy
panr i4tkowe i zwiqzanei z naclan iem
imienia

Itok szkoiny
202U2022

Nariczyciele.igzyka
polskiego, plastyki,
innych przedrniot<iw

Przygotowanie scenariusza
uroczystoSci nadania szkole
imienia

Po uclrrvale
raciy Gminy

Dyrektor i
nauczyciele

Wykonanie zaproszeli na
uroczystod6

tY 2022r. Nauczyciele

Przygotorvanie dekoraci i Y 2A22r, Nauczyciel iEzyka
polskiego

przygotowani e poczEstunku Y!,2022t. Nauczyciele

Zolganizor,vani e u roczystoSci 23 VI 2022 r. Nauczyciele

Msza Sw.

poSwigcenie sztandaru

odslonigcie tablicy pamiqtkowej

czg56 artystyczna.

23 Yl,2022 r. Dyrektor i ksi4dz



l)yrektor

lJroczystoii
nadania
imienia
plac6wce

VIII. Podsumowanie
Po nadaniu Szkole Podstaworvej w Smardzewie wypracolvai formy dzialah wychowawczych
r-wiqzanyah z honorowaniem patrona szkoiy:

o tTzwt4zanie wsp6lpracy ze szkoli4lszkalami o tym samyn] imieniLi,

. przygotowanie lekcji zwiqzanych z patronem,

. wykonanie wystawy, sesji, konkursow (literackich,plastycznych itd.) ternatycznie

zwiqzatych z patronem,

r zorganizowanie spotkafr z ludZmi, ktbrzy bezpoSrednio lub poSrednio zwi4zani sq z patronem,

. urnieszczefiiena stronie internetowej infbrmacji o patronie.

23 YT 2022 r.


