Piaseczno, 30.08.2017 r.
Opis zaplanowanych działań w celu realizacji projektu „Zmiana patrona
szkoły w IV L.O. im. I Dywizji Kościuszkowskiej ul. Chyliczkowska 17

ETAP 1
1. Powołanie zespołu koordynującego działania związane ze zmianą patrona szkoły.
30 sierpnia 2017 roku powołano zespół koordynujący w składzie:
 Izabela Kłagisz - przewodnicząca;
Członkowie:
 Lidia Duch;
 Katarzyna Gromek – Kulasza;
 Anna Kopczyńska;
 Michał Surlas.
 Przedstawiciel Rady Rodziców
 Przewodniczący Samorządu Szkolnego
2. Ustalenie procedury i zasad zmiany patrona szkoły.
Zasady:
W procedurze zmiany patrona szkoły biorą udział:
 nauczyciele;
 rodzice uczniów;
 uczniowie;
 inni pracownicy szkoły.
Wszyscy członkowie powyższych społeczności mogą dobrowolnie zgłaszać komisji
koordynującej propozycję swojego kandydata na patrona szkoły. Termin składania
propozycji upływa 10 listopada 2017. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły
przez uczniów czuwają wychowawcy oddziałów klasowych, po uprzednim
przeprowadzeniu lekcji wychowawczej na temat „Kto może być patronem szkoły?”.
Wychowawcy

informują

o procedurze wyboru patrona szkoły.

również

uczniów

Zasady wyboru kandydata będą dostępne na stronie internetowej szkoły a
wychowawcy oddziałów klasowych poinformują o nich rodziców na zebraniu dnia 7
września 2017 r.
Ze wszystkich zgłoszonych propozycji zespół koordynujący wybiera maksymalnie
5 kandydatur. Nazwy/ nazwiska te powinny nawiązywać do nauki, historii, kultury i
tradycji polskiej.

Zespół koordynujący odrzuca kandydatury, w przypadku gdy :
 takie samo imię nosi już inna szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła
średnia na terenie powiatu piaseczyńskiego, a na terenie Warszawy i
sąsiadujących z nią gmin publiczna szkoła średnia;
 osoba, organizacja lub wydarzenie będące propozycją

patrona szkoły,

wzbudza oczywiste kontrowersje i podziały społeczne;
 kandydatura nie spełnia powszechnie akceptowanych norm etycznych.
Przyjęte przez zespół koordynujący kandydatury prezentowane są uczniom na lekcjach
wychowawczych.
W wyznaczonych dniach przeprowadza się tajne i dobrowolne wybory. Uprawnionymi w
głosowaniu są nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice Nad przebiegiem
glosowania czuwa komisja koordynująca oraz:
 dyrektor szkoły;
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
Liczeniem głosów zajmie się komisja skrutacyjna. Patronem szkoły zostaje kandydat, który
uzyskał ponad 50% ważnych głosów. W przypadku gdy żaden kandydat nie uzyska
wymaganego minimum zostanie zorganizowana druga tura, do której przejdą dwie
kandydatury z największym poparciem.

ETAP II
Wybory kandydata przez poszczególne organy szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli
pracowników szkoły.
1. Przedstawienie zasad wyboru patrona szkoły Radzie Pedagogicznej dnia 7 września
2017
2. Przedstawienie zasad wyboru patrona szkoły rodzicom na zebraniach klasowych dnia
7 września 2017
3. Przedstawienie Radzie Rodziców zasad wyboru patrona szkoły dnia 7 września 2017
4. Nauczyciele, do dnia 27 października 2017, wrzucają do urny kartki z propozycjami
patrona oraz jednozdaniowym uzasadnieniem. Urna umieszczona zostanie w miejscu
ogólnodostępnym dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
5. Rodzice, do dnia 27 października 2017 , wrzucają do urny kartki z propozycjami. Dnia
7 września 2017 rodzice mogą oddawać głosy bezpośrednio podczas zebrania, a
następnie urna umieszczona zostanie w bibliotece szkolnej.
6. Wychowawcy powinni przeprowadzić w swoich klasach godziny wychowawcze,
podczas których odbędzie się dyskusja na temat wartości i postaw, które powinny
cechować patrona szkoły.
7. Uczniowie w dniach 30-31 października 2017 mogą wrzucić propozycje kandydatur
na patrona z uzasadnieniem do urny umieszczonej na korytarzu szkoły podczas
długich przerw.
8. Spośród zgłoszonych przez społeczność szkolną kandydatur do dnia 13 listopada 2017
wyłonionych zostanie pięciu kandydatów.

ETAP III
Prezentacja kandydatów
1. Do dnia 24 listopada 2017 na lekcjach wychowawczych oraz innych uczniowie będą
zapoznawali się z działalnością wyłonionych kandydatów.
2. Celem będzie dokonanie w pełni świadomego wyboru patrona szkoły.
3. Informacje o wyłonionych kandydatach zostaną przedstawione na stronie internetowej
szkoły.

ETAP IV
Wybory
1. Dnia 16 listopada 2017 roku podczas zebrania swój głos będą mogli oddać
rodzice, zaś 27 listopada 2017 głosować będą uczniowie, pracownicy szkoły oraz
chętni rodzice.
2. Wybory mają charakter tajny i dobrowolny.
3. Do liczenia głosów 28 listopada zostanie powołana Komisja Skrutacyjna,
składająca się z przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli. Po przeliczeniu
głosów komisja sporządzi protokół.
4. W wyborach wezmą udział uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów
naszej szkoły. Dnia 16 listopada głosy będzie można oddać do godziny 18.30 , a
dnia 27 listopada do godz. 18 w budynku IV LO przy ul. Chyliczkowskiej 17.
5. Każdy głosujący dostanie kartę do głosowania z kandydaturami.
6. Rodzice mogą oddać tylko jeden, wspólny głos, bez względu na liczbę dzieci
będących uczniami naszej szkoły.
7. Można wskazać tylko jedną kandydaturę, poprzez zaznaczenie „X” przy
wybranym kandydacie.
8. Karty do głosowanie, na których zaznaczono więcej niż jedną kandydaturę albo
nie zaznaczono żadnej, są nieważne
9.

Dnia 28 listopada 2017 komisja ogłosi wyniki wyborów.

10. Patronem szkoły zostanie kandydat, który uzyskał ponad 50% ważnych głosów. W
przypadku gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, organizowana
jest druga tura wyborów. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. Wagi głosów grup: rodziców, uczniów i
nauczycieli w drugiej turze wyborów są równe i wynoszą po 1/3 dla każdej z tych
grup. Druga tura odbędzie się dnia 30 listopada 2017 od 10.30 do 18

ETAP V
Przygotowanie wniosku o zmianę szkole imienia.
Protokół z realizacji działań wraz z wnioskiem o nadaniu szkole imienia zostanie przekazany
do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, które wyda stosowną decyzję.

