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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SP W KOSOWACH PODJĘTYCH  W CELU 

REALIZACJI ZADANIA „WERYFIKACJA IMIENIA SZKOŁY” 

  

ETAP I 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO- WERYFIKACYJNE 

L.p. 
Zadanie do realizacji i sposób realizacji 

Odpowiedzialni za 

realizację 

Termin realizacji 

1. Zapoznanie się z opinią rodziców na temat 

aktualnego patrona 

Dyrektor  14 września 2017r. 

 

 

2. 

Rozpoczęcie działań zmierzających do 

przystąpienia do realizacji zadania 

„Weryfikacja imienia szkoły”-powołanie 

nauczycieli, rodziców do prac związanych   

z realizacją projektu, podział zadań 

 

 

Dyrektor 

 

 

listopad 2017r./          

styczeń 2018r. 

3. Analiza dokumentów prawnych 

dotyczących i regulujących procedury 

nadania i zmiany imienia szkołom 

Dyrektor wrzesień 2017r./               

styczeń 2018r. 

 

4. Wystąpienie o opinię o IPN w Rzeszowie 

oraz lokalnych historyków dotyczącą 

działalności S. Olszowego- aktualnego 

patrona szkoły 

Dyrektor listopad 2017r./             

styczeń 2018r. 

5. Analiza przykładów nadania i zmiany 

patrona szkoły w ciągu kilku ostatnich lat 

Dyrektor, 

wszyscy nauczyciele 

styczeń- kwiecień 2018r. 

6. Zorganizowanie/ udział w zebraniu 

wiejskim- zapoznanie się z opinią lokalnej 

społeczności na temat aktualnego patrona, 

przedstawienie przez dyrektora szkoły 

zebranych informacji- historia szkoły                     

i sylwetka aktualnego patrona 

Dyrektor, sołtys wsi 

Kosowy 

marzec 2018r. 

7. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, 

zorganizowanie apelu na temat znaczenia 

patrona w szkole, powołanie uczniów do 

prac związanych z realizacją projektu.  

Przypomnienie obecnego patrona szkoły – 

przedstawienie jego sylwetki i dorobku, 

dyskusja na temat jego zmiany 

Dyrektor, opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy 

 

 

kwiecień 2018r. 
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8. Opracowanie harmonogramu oraz 

PROCEDURY ZMIANY-PATRONA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ                       

W KOSOWACH  

Dyrektor do 25 kwietnia 2018r. 

9. Zapoznanie uczniów, rodziców, 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

lokalnej społeczności z procedurą zmiany 

patrona SP w Kosowach. Podjęcie decyzji 

przez Radę Pedagogiczną o wprowadzeniu 

procedur zmiany patrona szkoły. 

Udostępnienie załącznika nr 1 

Dyrektor, Rada 

Pedagogiczna 

od 25 do 27 kwietnia 

2018r. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SP W KOSOWACH PODJĘTYCH  W CELU 

REALIZACJI PROJEKTU „ ZMIANA IMIENIA SZKOŁY” 

 

 

ETAP II 

ZGŁASZANIEKANDYDATÓW 

PRZEZPOSZCZEGÓLNE 

ORGANYSZKOŁY, tj. uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNĄ, tj. mieszkańców wsi 

Kosowy 

 

 

10. 

 

 

Dobrowolne zgłaszanie kandydatów na 

patrona SP w Kosowach  

Społeczność szkolna ( tj. uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice )           

- zgłasza kandydata u dyrektora szkoły 

Społeczność lokalna ( tj. mieszkańcy wsi 

Kosowy ) oraz rodzice- zgłaszają 

kandydata u sołtysa wsi Kosowy 

( wg załącznika nr 1) 

 

Społeczność 

szkolna: 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, 

pracownicy SP              

w Kosowach 

Społeczność lokalna: 

mieszkańcy wsi 

Kosowy 

 

 

od 7 maja 2018r. 

do 20 maja 2018r. 

11. 

Weryfikacja zgłoszonych kandydatów na 

patrona przez zespół koordynujący zgodnie                 

z Regulaminem 

Dyrektor, zespół 

koordynujący 

 

od 21 do 25 maja 2018r. 

 

 

12. 

Równoprawna prezentacja 

zweryfikowanych przez zespół 

koordynujący kandydatów zgłoszonych 

przez poszczególne grupy uprawnionych na 

forum środowiska szkolnego i lokalnego 

poprzez:apele szkolne, plakaty, gazetki, 

Dyrektor, opiekun 

samorządu 

uczniowskiego, 

wychowawcy, sołtys 

wsi Kosowy 

 

- od 28 maja do                    

18 czerwca 2018r.- 

kandydaci uczniów                  

i nauczycieli 

 

- od 28 maja do dnia 
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zajęcia poświęcone tematyce na lekcjach 

wychowawczych, itp. 

 

 

wyborów rodziców                   

i lokalnej społeczności 

ETAP III 

WYBORY KANDYDATA PRZEZ POSZCZEGÓLNE ORGANY SZKOŁY, tj. uczniów, rodziców, 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ, tj. mieszkańców wsi Kosowy 

13. 

Wybory wewnątrzszkolne ( wg załącznika 

nr 2) i wyłonienie przez zespół 

koordynujący 1 kandydata uczniów spośród 

wszystkich kandydatów zgłoszonych przez 

uczniów, który uzyskał najwięcej głosów. 

/Obwieszczenie kandydata wraz  z jego 

charakterystyką na korytarzu szkolnym 

Powołana komisja 

skrutacyjna 

18 czerwca 2018r./                 

19 czerwca 2018r. 

14. 

Wybory wewnątrzszkolne ( wg załącznika 

nr 3) i wyłonienie przez zespół 

koordynujący 1 kandydata nauczycieli              

i pracowników szkoły spośród wszystkich 

kandydatów zgłoszonych przez, nauczycieli 

i pracowników szkoły, który uzyskał 

najwięcej głosów. /Obwieszczenie 

kandydata wraz  z jego charakterystyką na 

korytarzu szkolnym 

Powołana komisja 

skrutacyjna 

18 czerwca 2018r./                 

19 czerwca 2018r. 

15. 

Wybory lokalne rodziców oraz społeczności 

wsi Kosowy ( wg załącznika nr 4)                          

i wyłonienie przez zespół koordynujący 1 

kandydata rodziców i społeczności lokalnej 

(spośród wszystkich kandydatów 

zgłoszonych przez wymienionych 

uprawnionych), który uzyskał najwięcej 

głosów. Obwieszczenie kandydata wraz               

z jego charakterystyką w Domu Strażaka      

w Kosowach ( lub na stronie wsi Kosowy)  

oraz na korytarzu szkolnym 

 

 

 

 

 

Powołana komisja 

skrutacyjna 

do 31 sierpnia 2018r.- 

zgodnie                                    

z harmonogramem zebrań 

wiejskich 
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ETAP IV 

PREZENTACJA KANDYDATÓW                         

I OGÓLNE WYBORY 

 

 

16. 

 

Równoprawna prezentacja 3 wybranych 

kandydatów na forum środowiska 

szkolnego i lokalnego poprzez: 

apele szkolne, plakaty, gazetki, zajęcia 

poświęcone tematyce na lekcjach 

wychowawczych, stronę wsi Kosowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele, sołtys 

wsi Kosowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 5 września 2018r. do 

ustalonego dnia ogólnych 

wyborów, tj. do 

października/listopada 

2018r.( dokładny termin                      

i miejsce wyborów 

zostanie podany do 

publicznej wiadomości na 

min.14 dni przed 

planowanym dniem 

wyborów) 

 

 

17. 

W wyznaczonym terminie i miejscu odbędą 

się tajne, równe i dobrowolne wybory 

patrona szkoły.   

Głosowanie odbędzie się w ciągu trzech 

dni. 

Głosowanie odbędzie się na karcie do 

głosowania wg wzoru ( załącznik nr 5).  

Uprawnieni będą oddawać swoje głosy do 

urny ustawionej w budynku szkoły lub/oraz 

w Domu Strażaka w Kosowach. 

Do liczenia głosów zostanie powołana 

Komisja Skrutacyjna.   

Patronem szkoły zostanie kandydat, który 

uzyskał największą ilość głosów,                      

w przypadku uzyskania takiej samej liczby 

głosów przez kilku kandydatów zespół 

koordynujący zorganizuje ponowne 

głosowanie. Po ogłoszeniu wyników 

wyborów komisja skrutacyjna sporządza 

dokument z przebiegu wyborów wg wzoru 

(załącznik nr 6) 

Powołana komisja 

skrutacyjna, zespół 

koordynujący 

październik 2018 

r./listopad 2018 

(dokładny termin                      

i miejsce wyborów 

zostanie podany do 

publicznej wiadomości na 

min.14 dni przed 

planowanym dniem 

wyborów ) 
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18. 

Sporządzenie protokołu z przebiegu wyboru 

patrona. Publiczne ogłoszenie wyników 

głosowania na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli 

Rady Uczniów i Rady Rodziców oaz stronie 

wsi Kosowy 

Dyrektor  

 

do 5 dni roboczych po 

zliczeniu głosów przez 

komisję skrutacyjną 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SP W KOSOWACH PODJĘTYCH  W CELU 

REALIZACJI ZADANIA „POZNAJEMY PATRONA SZKOŁ” 

ETAP V                                                                                                                                           

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMINIA SZKOŁY I PRZYGOTOWNIA DO  

UROCZYSTOŚCI 

19. 

Przygotowanie do Rady Gminy wniosku 

formalnego o odwołanie obecnego patrona 

szkoły i nadanie nowego  imienia szkoły 

wraz z uzasadnieniem i charakterystyką 

sylwetki patrona 

Dyrektor, Rada 

Pedagogiczna 

Samorząd 

Uczniowski, Rada 

Rodziców  

Październik/ listopad  

2018r. 

20. 
Akceptacja wniosku i podjęcie uchwały 

Rady Gminy  o nadaniu nowego imienia 

Szkole Podstawowej  w Kosowach 

Wójt,Przewodniczący 

Rady Gminy 

wg terminarza posiedzeń  

Rady Gminy 

21. 

Powiadomienie Kuratorium Oświaty                       

o zmianie patrona SP w Kosowach 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

do 14 dni po uzyskaniu  

akceptacji organu 

prowadzącego 

 

22. 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej                            

z udziałem przewodniczącego Rady 

Uczniów i Rady Rodziców celem ustalenia 

projektu sztandaru, obrzędów szkolnych                 

z tym związanych, itp. 

Dyrektor szkoły,  

zespół koordynujący 

w zależności od terminu 

otrzymania decyzji  

Rady Gminy i Kuratorium 

Oświaty 

23. 
Przygotowanie i zaplanowanie działań do 

uroczystości  nadania imienia szkole oraz 

nadania sztandaru wg odrębnego 

wyznaczone 

odpowiedzialne 

osoby -  dyrektor 

styczeń – czerwiec 

2019 r. 
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scenariusza, działania zmierzające do 

pozyskania sponsorów 

szkoły, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice,  

pracownicy szkoły, 

sołtys wsi Kosowy  

24. Nadanie imienia szkole  Dyrektor 
Rozpoczęcie roku 

szkolnego 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


