Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA SZKOLE
l.p.
1.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców :
informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole :
- nauczycieli - podczas zebrania Rady Pedagogicznej,

dyrektor szkoły

styczeń 2018

- uczniów – na godzinach z wychowawcą,

wychowawcy klas

luty 2018

- rodziców – w czasie ogólnego spotkania dyrektora z rodzicami przed wywiadówkami,

dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

styczeń 2018

- społeczności szkolnej, lokalnej- na Facebooku.

Marta Szafarczyk

luty 2018

dyrektor szkoły

styczeń 2018

2.

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu
koordynującego ds. nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Micigoździe.

3.

Opracowanie przez Zespół koordynujący „Planu działań szkoły związanych z nadaniem imienia Zespół koordynujący
szkole”.

luty 2018

4.

Opracowanie przez Zespół koordynujący „Procedury wyboru kandydata na patrona Szkoły Zespół koordynujący
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Micigoździe”.

luty 2018

5.

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców :
przedstawienie „Planu działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole”:
-nauczycielom i pracownikom szkoły –
podczas posiedzenia RP, dyrektor szkoły

27 lutego 2018
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poprzez upowszechnienie w pokoju nauczycielskim Zespół koordynujący
i na stronie internetowej szkoły, Agnieszka Pękalska

luty 2018

-uczniom – wychowawcy
na godzinach z wychowawcą,
-rodzicom –
na stronie internetowej szkoły, Agnieszka Pękalska
poprzez pisemną informację. Zespół koordynujący
stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom
nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów,

Agnieszka Pękalska

prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona.

Zespół koordynujący

POSZUKIWANIE PATRONA
6.

Opracowanie i upowszechnienie scenariuszy zajęć
(do realizacji w ramach godzin z wychowawcą i/ lub lekcji języka polskiego):
Nasza szkoła ma swoją historię.
Postać patrona elementem symboliki szkolnej.
Klasowa debata nad kandydatami.

7.

Przeprowadzenie zajęć (godzin wychowawczych i/ lub lekcji języka polskiego)
według opracowanych scenariuszy.

8.

Zgłaszanie ( na piśnie) maksymalnie dwóch kandydatur na patrona szkoły dyrektorowi ZOPI
przez:
Samorząd Uczniowski,

klasy

do 03 marca 2018

I-III

Iwona Zajkowska,
Agnieszka Wijas

IV

Katarzyna Komorowska

V-VII
Karolina Tobera
wychowawcy klas w uzgodnieniu
z nauczycielami języka polskiego

5-10 marca 2018
do 16 marca 2018

opiekunowie SU
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Rada Rodziców,

Radę Rodziców,

9.

Radę Pedagogiczna.
Przeprowadzenie kampanii wyborczej-prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

nauczyciele

przygotowanie i upowszechnienie alfabetycznej listy kandydatów z notkami
biograficznymi na tablicach informacyjnych,

Zespół koordynujący,
Sztab Wyborczy RP

do 23 marca 2018

upowszechnienie alfabetycznej listy kandydatów z notkami biograficznymi na stronie
internetowej szkoły.

Agnieszka Pękalska

do 23 marca 2018

tematyczne zajęcia z uczniami
(w ramach godzin z wychowawcą, języka polskiego, historii),

w uzgodnieniu z wychowawcą klasy:
wychowawcy klas/
nauczyciele języka polskiego/
Katarzyna Lis

26 marca- 6 kwietnia
2018

WYBORY PATRONA SZKOŁY
10.

Powołanie 3 przedstawicieli RP do Sztabu Wyborczego.

dyrektor ZOPI

luty 2018

11.

Powołanie 3 przedstawicieli RR do Sztabu Wyborczego.

Rada Rodziców

marzec 2018

12.

Powołanie 3 przedstawicieli SU do Sztabu Wyborczego.

Opiekun SU- Marta Szafarczyk

marzec 2018

13.

Wybory patrona szkoły :

Sztab Wyborczy RP:

podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej- głosowanie tajne-nauczyciele i pracownicy
szkoły;
podczas spotkań z rodzicami- referendum dla rodziców,

1. Agnieszka Wijas,
2. Edyta Ozga,
3. Magdalena Czarnecka- Zbróg

10 kwietnia 2018
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podczas lekcji- referendum dla uczniów.
ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej szkoły,

Agnieszka Pękalska

11 kwietnia 2018

Sztab Wyborczy

na tablicy informacyjnej.
14.

+ po 3 przedstawicieli RR, SU

Podjęcie uchwał o wyborze kandydata na patrona szkoły przez:

16 kwietnia 2018

Radę Pedagogiczną,

Przewodniczący RP

Radę Rodziców,

Przewodniczący RR

Samorząd Uczniowski.

opiekun SU- Marta Szafarczyk

15.

Sporządzenie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego zawierającego uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły
oraz „Planu działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole” i przewidywanym terminem
uroczystości.

dyrektor szkoły
Zespół koordynujący

16 kwietnia 2018

16.

Złożenie wniosku o nadanie imienia i sztandaru do organu prowadzącego szkołę
(Rada Gminy Piekoszów podejmuje stosowną uchwałę w ciągu 60 dni)

dyrektor szkoły

17 kwietnia 2018

POPULARYZACJA POSTACI PATRONA
17.

Gromadzenie materiałów naukowo- biograficznych dotyczących patrona

nauczyciel historii,
nauczyciel bibliotekarz

od maja 2018

18.

Nawiązanie kontaktu, współpracy z placówkami, instytucjami o tym samym imieniu lub
związanych z osobą patrona.

SU- Paulina Żelazna
Marta Pol
Edyta Ozga

od maja 2018

19.

Wprowadzenie informacji o patronie na stronie internetowej szkoły.

Agnieszka Pękalska

maj 2018
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20.

Opracowanie Regulaminu i przeprowadzenie Konkursu literackiego (szkolnego,
międzyszkolnego) poświęcone patronowi.

nauczyciele języka polskiego,
Ewa Chlebny

maj- czerwiec 2018

21.

Opracowanie prezentacji multimedialnych na temat patrona szkoły:
opracowanie Regulaminu i ogłoszenie konkursu
(szkolnego, międzyszkolnego)
na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie,

nauczyciele informatyki,
nauczyciel języka niemieckiego,
Mateusz Kleszcz

czerwiec
kontynuacja we wrześniu
2018

tworzenie przez uczniów klas …- VIII prezentacji Power Point
w ramach zajęć komputerowych.

nauczyciel informatyki

22.

Opracowanie Regulaminu i ogłoszenie Konkursu plastycznego
(szkolnego, międzyszkolnego)
poświęconego postaci patrona.

Iwona Zarzycka,
Małgorzata Gibalska,
nauczyciel plastyki,
Magdalena Czarnecka- Zbróg

3 września 2018

23.

Opracowanie i upowszechnienie tematycznych scenariuszy zajęć
(do realizacji w ramach godzin z wychowawcą i/ lub lekcji języka polskiego i/lub historii).

nauczyciele języka polskiego,
nauczyciel historii,
Agnieszka Wijas (Kawecka),
nauczyciel bibliotekarz

do 10 września 2018

24.

TYDZIEŃ PATRONA
realizacja tematycznych zajęć zgodnie ze scenariuszami;

tematyczne spotkania z rodzicami;
opracowanie i upowszechniania szkolnej okolicznościowej gazetki/ulotki;

w uzgodnieniu z wychowawcą nauczyciele wspomagający/
nauczyciele języka polskiego/
nauczyciel historii/
nauczyciel bibliotekarz
wychowawcy,
nauczyciele wspomagający

10-14 września lub
17-21 września

nauczyciel bibliotekarz,
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nakręcenie z uczniami filmu o szkole i jej patronie
(krótkie spoty nagrane podczas zajęć tematycznych o patronie
–do 5 minut- nagrywane przez nauczycieli wspomagającychopracowane technicznie przez nauczycieli informatyki - do zamieszczenia na stronie
internetowej szkoły, Facebooku i prezentacji w trakcie uroczystości nadania imienia
szkole)
prezentacje tematycznych filmów związanych z patronem - spotkania filmowe;

Konkurs historyczny (test wiedzy o …);

Marzanna Tyra,
Iwona Zajkowska,
nauczyciele informatyki,
nauczyciele wspomagający

nauczyciele języka polskiego,
nauczyciel niemieckiego,
nauczyciele języka angielskiego,
nauczyciel historii
nauczyciel historii,
nauczyciele języka angielskiego

rozstrzygnięcie
(szkolnego, międzyszkolnego)
konkursu plastycznego związanego z postacią patrona,

Iwona Zarzycka,
Małgorzata Gibalska,
nauczyciel plastyki,
Magdalena Czarnecka- Zbróg

rozstrzygnięcie (szkolnego, międzyszkolnego) konkursu prezentacji multimedialnych
na temat patrona szkoły.

nauczyciele informatyki,
Mateusz Kleszcz,
nauczyciel języka niemieckiego
dyrektor szkoły
RP

25.

Ustanowienie Święta szkoły-Dnia Patrona

26.

Organizacja „Kącika Patrona”,
a następnie tablicy pamiątkowej i miejsca na gablotę ze sztandarem.

dyrektor szkoły
RP

PRZYGOTOWANIA UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE
12 PAZDZIERNIKA 2018 (piątek)

27.

Wykonanie projektów:
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sztandaru szkoły,

28.

Zamówienie wykonania sztandaru.

Zespół koordynujący,
Edyta Pięta
Edyta Pięta,
Marta Szafarczyk,
Joanna Janowska-Jung
dyrektor szkoły

29.

Zamówienie gabloty do przechowywania sztandaru .

dyrektor szkoły

maj-czerwiec

30.

Zamówienie wykonania tablicy pamiątkowej.

dyrektor szkoły

maj-czerwiec

31.

Przygotowanie listy gości.

dyrektor szkoły,
Iwona Zajkowska

wrzesień

32.

Przygotowanie projektu zaproszeń i wykonanie zaproszeń.

Marzanna Tyra

wrzesień

33.

Kolportaż zaproszeń.

Dyrektor szkoły
Zespół koordynujący

wrzesień

34.

Przygotowanie plakatów, afiszy, ogłoszeń z okazji nadania imienia szkole.

Marzanna Tyra

wrzesień 2018

35.

Przygotowanie biuletynów informacyjnych o szkole z wykorzystaniem prac z konkursów
związanych z patronem (z konkursu literackiego, plastycznego, historycznego).

wrzesień/ październik

36.

Opracowanie „Planu uroczystości nadania imienia szkole”.

Marzanna Tyra,
nauczyciele polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel plastyki
dyrektor szkoły

37.

Opracowanie scenariusza części artystycznej, rozplanowanie miejsca i zaplanowanie
scenografii.

nauczyciele języka polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel plastyki,
nauczyciel muzyki,
nauczyciel techniki,
wychowawca klasy I,

wrzesień 2018

logo szkoły- konkurs szkolny.

maj 2018
czerwiec 2018
maj-czerwiec

wrzesień 2018
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nauczyciel wspomagający klasy I
38.

Dekoracja korytarzy.

nauczyciele
(zgodnie z przydziałem tablic)

wrzesień/ październik
2018

39.

Przygotowanie w salach lekcyjnych tablic z informacją o nadaniu imienia szkole
oraz patronie szkoły.

nauczyciele wspomagający

październik 2018

40.

Przygotowanie pokonkursowej wystawy prac plastycznych….

Iwona Zarzycka,
Małgorzata Gibalska,
nauczyciel plastyki,
Magdalena Czarnecka- Zbróg

październik 2018

41.

Przygotowanie pokonkursowej ekspozycji prac literackich….

nauczyciele języka polskiego,
Ewa Chlebny

październik 2018

42.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o patronie / szkole jako elementu części artystycznej
uroczystości.

nauczyciele informatyki

wrzesień/ październik
2018

43.

Przygotowanie spektaklu słowno-muzycznego z uczniami.

wrzesień/ październik
2018

44.

Porządkowanie terenu wokół szkoły.

nauczyciele języka polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel muzyki,
wychowawca klasy I,
nauczyciel wspomagający klasy I
pracownicy obsługi

45.

Przygotowanie miejsca uroczystości - wypożyczenie namiotu, krzeseł, podestu-sceny.

dyrektor szkoły,
Rada Rodziców

wrzesień/ październik
2018

46.

Przygotowanie dekoracji- scenografii.

nauczyciel plastyki,
nauczyciel techniki

wrzesień/ październik
2018

47.

Zorganizowanie i obsługa nagłośnienia.

wrzesień/ październik
2018

48.

Wybór i przygotowanie –wyćwiczenie pocztu sztandarowego.

dyrektor szkoły,
Rada Rodziców,
nauczyciel muzyki
opiekun SU-Paulina Żelazna

wrzesień/ październik
2018

wrzesień/ październik
2018
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49.

Przygotowanie drobnych upominków dla gości.

50.

Wybór miejsca spotkania-poczęstunku dla gości .
W przypadku organizacji na terenie szkoły:

wychowawcy świetlicy,
Marta Pol
Edyta Ozga
nauczyciel chemii
dyrektor,
Zespół koordynujący

wrzesień/ październik
2018

wychowawcy świetlicy

październik 2018

Komisja socjalna

luty 2018

wrzesień 2018

przygotowanie/zamówienie poczęstunku i naczyń,
przygotowanie dekoracji stołu i sali.
W przypadku organizacji poza szkołą:
zabezpieczanie środków z funduszu socjalnego na organizację spotkania
okolicznościowego z okazji DEN,

maj/ wrzesień

zamówienie –zlecenie organizacji spotkania okolicznościowego.

POŚWIĘCENIE SZTANDARU
51.

Uroczysta msza święta.

nauczyciel religii,
Społeczność szkoły

11 listopada 2018

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA SZKOLE

jest otwarty- możliwe są dodatkowe działania określane w późniejszym czasie przez dyrektora szkoły
lub po uzgodnieniu z dyrektorem lub Zespołem koordynującym -włączanie do planu autorskich zadań/ projektów chętnych nauczycieli.
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