PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE

Procedura wyboru patrona w Publicznym Gimnazjum
w Gołębiu.

1. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona
szkoły.
Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu
wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań.

2. W skład zespołu wchodzą:






Danuta Smaga – dyrektor gimnazjum
Agnieszka Krawczyk - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Lipka – nauczyciel historii
Katarzyna Ziemska – nauczyciel matematyki i fizyki
Dorota Opolska – Maksym - pedagog szkolny, nauczyciel plastyki

3. Regulamin wyboru patrona szkoły.
Poprzez nadanie imienia szkoła:







uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania
wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i
młodzieży),
wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Zasady








W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły( nauczyciele ,uczniowie, rodzice,
pracownicy niepedagogiczni ).
Wszyscy realizujemy zadania zmierzające do nadania szkole imienia.
Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół
koordynujący.
Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby
odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza
odpowiedzialnych za ich realizację.
Protokoły z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o
nadanie imienia szkole zostaną skierowane do Urzędu Gminy wPuławach .
Szkoła oczekuje na werdykt władz Gminy.

Procedura





W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy
niepedagogiczni Publicznego Gimnazjum w Gołębiu.
Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.
Działania zespołu będą przebiegały w trzech etapach.
O działaniach zespołu będzie informowana cała społeczność szkoły.

Etap I
Od października 2012 r. do kwietnia 2013 r.
Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników
niepedagogicznych .
Wybór kandydata na patrona szkoły odbędzie się poprzez ankietowanie. Ankiety będą
zawierały cztery propozycje, które w dyskusjach prowadzonych na radach
pedagogicznych, zebraniach rady rodziców i samorządu uczniowskiego uzyskają
największe poparcie.
W wyborach zasadniczych na patrona szkoły udział weźmie dwóch kandydatów,
którzy w drodze ankietowania zdobędą największą liczbę głosów.
Etap II
Do końca maja 2013 r.
Wybór patrona.
Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną
większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się
komisja powołana przez dyrektora.
Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyskają obaj kandydaci komisja skrutacyjna
wybierze najbardziej odpowiednią dla naszej szkoły osobę.

Etap III
Od maja 2013 r. r.
1. Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Gminy Puławy.
Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona,
dyrektor
przygotuje
wniosek
dotyczący
nadania
imienia
szkole.
Dokumenty te zostaną przekazane do Urzędu Gminy Puławy. Znajdzie się w nich
także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie.

2. Poznajemy patrona szkoły.
Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona
szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy
plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników wyborów, ponieważ musi on
uwzględniać dokonania wybranej osoby.
3. Kampania informacyjna i przygotowanie uroczystości nadania imienia.
Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć
będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. W salach, na korytarzach
wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będzie zespół
koordynujący projekt.
Harmonogram działań i inne związane z projektem informacje będą dostępne na stronie
internetowej.
Wybrane zespoły zadaniowe ustalą harmonogram zadań i cyklicznie będą przedstawiać
sprawozdania z ich wykonania.
4. Uroczystość nadania imienia.
Scenariusz uroczystości nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gołębiu zostanie
opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Urząd Gminy Puławy.

