Harmonogram pracy nad nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Kowalowej
Etapy pracy
Wybór patrona

Działania
Koncepcja nadania imienia szkole

Termin
Czerwiec 2017

Opracowanie i przedstawienie planu pracy nad nadaniem
imienia.

Wrzesień 2017

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej
zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia,
publikowanie materiałów.

Wrzesień 2017

Informacje na facebooku odnośnie działań związanych z
pracami nad nadaniem imienia i ufundowaniem i
poświęceniem sztandaru szkoły
Prowadzenie tablicy informacyjnej na temat działań i patrona

Cały rok szkolny

Prowadzenie tablicy sponsorów.

Cały rok szkolny

Rozpropagowanie idei nadania imienia szkole wśród uczniów

Wrzesień 2017

Rozpropagowanie idei nadania imienia szkole wśród społeczności
lokalnej./uczniowie przy kościele/
Zebranie propozycji kandydata na patrona szkoły od społeczności
lokalnej /uczniowie przy kościele/

Wrzesień 2017

Wytypowanie trzech kandydatów na patrona spośród wszystkich
propozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców i społeczności
lokalnej

Wrzesień 2017

Opracowanie broszury informacyjnej o wybranych trzech
kandydatach na patrona szkoły

Wrzesień 2017

Cały rok szkolny

Wrzesień 2017

Referendum wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

Październik 2017

związane z wyborem patrona szkoły spośród trzech
propozycji
Obliczenie głosów
Wybór kandydata na patrona szkoły przez Samorząd Uczniowski
Wybór kandydata na patrona szkoły przez Radę Rodziców
Wybór kandydata na patrona szkoły przez Radę Pedagogiczną
Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wspólnego

Październik 2017
Październik 2017
Październik 2017
Listopad 2017
Listopad 2017

kandydata na patrona.
Przyjęcie dalszego harmonogramu działań, przydział poszczególnych Listopad 2017
czynności

Popularyzacja
patrona.

Skierowanie do Rady Miejskiej Ryglic wspólnego wniosku RP,
RR i SU wraz z uzasadnieniem oraz określonym planem działań
szkoły związanych z nadaniem imienia oraz przewidywanym
terminem uroczystości.

Listopad 2017

Wystosowanie pism do instytucji i sponsorów z prośbą o
współpracę podczas nadania szkole imienia i sztandaru.

Grudzień 2017

Wydanie jednodniówki przybliżającej postać patrona.

Styczeń/luty 2018

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o naszej szkole i jej
przyszłym patronie.

Styczeń 2018

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.
Popularyzacja patrona na godzinach z wychowawcą.

Styczeń 2018 i dalej

Zredagowanie hymnu szkoły i jego linii melodycznej.

Styczeń 2018kwiecień 2018

Apel poświęcony przyszłemu patronowi szkoły

Marzec 2018
Kwiecień 2018
Marzec 2018
Luty 2018

Konkurs wiedzy o przyszłym patronie szkoły
Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły.
Konkurs plastyczny związany z przyszłym patronem szkoły.

Styczeń 2018czerwiec 2018

Listopad 2017 –
październik 2018
Konkurs na film/prezentację o przyszłym patronie szkoły
Grudzień – luty 2018
Projekt sztandaru szkoły i jego przyjęcie
Grudzień 2017/ styczeń
2018
Pozyskiwanie środków finansowych na sztandar szkoły i uroczystość Wrzesień 2017 – wrzesień
2018
nadania imienia szkole

Propagowane idei nadania imienia szkole i wiadomości o
patronie

Przygotowania do
uroczystości
nadania imienia
szkole

Okolicznościowe odznaki i inne materiały

Czerwiec 2018

Przygotowanie okolicznościowej akademii na uroczystość

Wrzesień 2018

Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości

Październik 2018

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE I
POŚWIĘCENIA SZTANDARU
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