Po co naszej szkole patron ?
Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że szkoły, uczelnie, czasami jeszcze
zakłady pracy, mają swoich patronów. W statutowych nazwach tych instytucji
znaleźć można z dumą noszone imiona tychże najczęściej bardzo znanych
postaci. W historii państwa polskiego szczególną wagę odgrywa także tradycja
nadawania imienia jednostkom wojskowym .
Czy współczesnej szkole potrzebny jest patron ? Czy tworzenie tradycji
szkoły wokół sylwetki patrona może dać jakieś pozytywne efekty ? Czy
przedsięwzięcia związane z nadaniem imienia szkole dobrze służą uczniom ?
Szkoła Podstawowa w Lisewie Kościelnym , której jestem dyrektorem
w roku szkolnym 2002\03 rozpoczęła działania związane z nadaniem imienia i z
wręczeniem sztandaru szkole. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zaplanowane i
wyartykułowane w szczegółowym harmonogramie działań.
Najważniejsze są jednak dla nas cele jakie chcemy osiągnąć w związku z
nadaniem szkole imienia :
1.Chcemy wzmocnić autorytet i pozycję naszej szkoły w gminie i powiecie.
2.Pragniemy opracować i wprowadzać w życie program wychowawczy wokół
sylwetki patrona.
3.Szkoła ma pozyskać nowych sojuszników w swoim środowisku.
4.Całe przedsięwzięcie ma bardziej skonsolidować rodziców, nauczycieli i
uczniów we wspólnym działaniu.
5.Szkoła uzyska finansowe wsparcie różnych podmiotów co pozwoli na
podniesienie jakości usług edukacyjnych.
6.Przedsięwzięcie wdroży wszystkich do skutecznego i zaplanowanego
działania.
7.Zdecydowanie wzbogacona zostanie tradycja i obrzędowość szkoły.
Główne zadania do zrealizowania to:
1.Debata szkolna związana z wyborem postaci patrona z udziałem uczniów,
nauczycieli, rodziców i władz lokalnych.
2.Ankiety środowiskowe dla mieszkańców pobliskich miejscowości i
absolwentów szkoły.
3.Powołanie komisji przedstawiającej RP propozycje sylwetkę patrona.
4.Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną propozycji komisji.
5.Przedstawienie Radzie Gminy propozycji patrona wraz z uzasadnieniem.
6.Zatwierdzenie w formie Uchwały Rady Gminy nowej nazwy szkoły.
7.Powołanie Komitetu ds. organizacji Uroczystości.
8.Opracowania aneksu do programu wychowawczego szkoły nawiązującego do

sylwetki patrona szkoły.
• Zorganizowanie konkursu wiedzy o patronie
• Przygotowanie dla środowiska wystawy tematycznie
związanej z sylwetką wybranej osoby.
• Opracowanie broszury o życiu i dokonaniach osoby
wybranej.
• Opracowanie działań wychowawczych pielęgnujących
wśród młodzieży najcenniejsze cechy charakteru patrona.
• Opracowanie cyklu 3 godzin do dyspozycji wychowawcy
przybliżających wartości i postawy które reprezentował.
9. Powołanie wśród rodziców i nauczycieli zespołu ds. gromadzenia środków
finansowych od sponsorów.
10.Przygotowanie szczegółowego scenariusza uroczystości.
11.Zaproszenie władz oświatowych i samorządowych.
12.Przygotowanie programu kulturalno- rekreacyjno - sportowego dla uczniów
w dniu nadania imienia.
13.Analiza realizacji założonych celów.
14.Uwzględnienie roli patrona w strategii rozwoju szkoły.

Zagrożenia które mogą wystąpić w realizacji przedsięwzięcia :
• Trudności w pozyskiwaniu sojuszników, osób prywatnych, instytucji i
władz.
• Brak entuzjazmu ze strony nauczycieli, uczniów , rodziców i całego
środowiska.
• Brak środków finansowych.
• Kontrowersje wokół sposobu wyłaniania patrona.
• Wybór na patrona osoby kontrowersyjnej.
• Spłycenie przedsięwzięcia tylko do zorganizowania samej uroczystości.
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Istniejące już tradycje i ciekawa historia szkoły
Doświadczenie w przygotowywaniu różnych imprez dla środowiska.
Tradycyjnie dobra i bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców
Istniejący już dobry wizerunek szkoły w środowisku.
Wykorzystanie doświadczeń innych szkół naszej gminy w realizacji zadania.

Jak widać wybór patrona szkoły nie jest sprawą banalną, co najmniej roczne
przygotowania muszą być dobrze przygotowane organizacyjnie, legislacyjnie i
przede wszystkim powinny inicjować pracę wychowawczą. Nie możemy
zapominać, że najważniejszy w całym przedsięwzięciu jest uczeń, który tak
naprawdę nie ma we współczesnym świecie mocnych i trwałych wzorców do
naśladowania. My jako szkoła musimy mu tę pustkę wypełnić. Naszym
obowiązkiem jest zaprogramować tak nasze działania by odwrócić młodego
człowieka od ekranu kinowego czy telewizyjnego i wskazać mu bardziej godne
cechy do naśladowania, tak różne od populistycznej „szklanej sieczki”.
Czy szkole potrzeba patrona ? Może wystarczy numer lub nazwa
miejscowości ? My, nauczyciele z Lisewa Kościelnego postanowiliśmy, że
chcemy patrona w nazwie naszej szkoły, historia naszej wsi i szkoły upoważnia
nas do tego. Od listopada rozpoczynamy ciężką pracę i wierzę głęboko, że za
rok zaprosimy Waszą Redakcję na uroczystość nadania imienia.
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