Harmonogram działań
Harmonogram działań przygotowawczych
Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Rozpatrzenie sprawy nadania szkole imienia i ujęcie Rada
zadania w rocznym planie pracy – uchwała Rady Pedagogiczna
Pedagogicznej;
- powołanie osób odpowiedzialnych za pracę nad
wyborem patrona;
- propozycja RP – Tadeusz Czacki.

5 maja
2010r.

2.

Przeprowadzenie godzin wychowawczych
w Wychowawcy
klasach 1-3 na temat „Poszukujemy autorytetów”:
klas
- poznanie przez uczniów sylwetki
Tadeusza
Czackiego,
dyskusja nad wyborem patrona - przedstawienie
przez uczniów swoich propozycji,
- wyłonienie
przez
zespoły
klasowej
jednej
kandydatury,
której
wizerunek
ma
być
przedstawiony
na
spotkaniu
Samorządu
Uczniowskiego

maj 2010 r.

3.

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:
Opiekun SU – 10 czerwca
- rozpatrzenie klasowych propozycji,
Barbara
2010 r.
- dokonanie wyboru przez głosowanie,
Kaczmarek
- Szare Szeregi
propozycją Rady Samorządu
Uczniowskiego.

4.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów:
Rodzice
- poinformowanie rodziców o rozpoczęciu działań gimnazjalistów
w sprawie nadania szkole imienia;
- przedstawienie kandydatur zaproponowanych
przez nauczycieli i uczniów, propozycje
rodziców;
- głosowanie: uczestniczyło - 231 osób;
. za T. Czackim opowiedziało się 95 osób,
. za Szarymi Szeregami – 135
. 1 osoba opowiedziała się za kandydaturą Lecha
Kaczyńskiego.

9 września
2010 r.

Wybór patrona przez całą społeczność uczniowską:
. Uczestniczyło 355 osób
. Szare Szeregi – 211 głosów
. Tadeusz Czacki – 144 głosy

3 listopada
2010 r.

5.

1

uczniowie

6.

7.

Wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego do
Dyrektora Gimnazjum nr23 o nadanie szkole imienia
Szarych Szeregów.

7
Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie szkole
imienia Szarych Szeregów przez Radę Pedagogiczną i
przez Radę Rodziców.

Opiekun SU
Arletta
Reszkowska,
przedstawiciele
SU
Rada
Pedagogiczna

styczeń
2011r.

kwiecień,
czerwiec
2011

Działania związane z nadaniem szkole imienia Szarych Szeregów, rok szkolny
2010/2011 i 2011/2012
Lp

Działanie

1.

Przeprowadzenie godzin wychowawczych w klasach
1-3 na temat: Dlaczego wybraliśmy Szare Szeregi na
patrona naszej szkoły?:
- gromadzenie wiedzy na temat Szarych Szeregów,
ich wojennej działalności i udziale w powstaniu
warszawskim;
- wskazywanie wartości wspólnych dla pokolenia
Szarych Szeregów i dla dzisiejszej młodzieży
- zamieszczenie informacji o przebiegu pracy na
lekcjach na stronie internetowej szkoły.

Odpowiedzialni,
współpraca
Izabela
Morawska
Arletta
Reszkowska

Wiletta Górska
Maryla Gardas
Izabela
Morawska,
Danuta Stentka,
Małgorzata
Tomczak

3.

Przygotowanie wystawy tematycznej – „Wybraliśmy
patrona - Szare Szeregi”.

Izabela
Morawska

4.

Przeprowadzenie testu wiedzy literackiej dla uczniów
klas II – „Kamienie na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego opowieścią o Szarych Szeregach,
ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.

5.

Elżbieta
Nowakowska
Maryla Gardas
Małgorzata
Tomczak
Izabela
Konkurs historyczny dla uczniów klas 1-3 „Co wiesz o Morawska
2

2 marca
2011 r.

Wychowawcy
klas

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu pn.
„ Dlaczego wybraliśmy Szare Szeregi na patrona
naszej szkoły?”
- dla klas I - konkurs na plakat
- dla klas II - na album
- dla klas III -na prezentację multimedialną
- Ogłoszenie wyników na stronie internetowej
szkoły.

2.

termin

do 21 marca
2011 r.

marzec
2011 r.
2.poł.
kwietnia
2011 r.

11 maja

Szarych Szeregach”.

(Wioletta
Górska)

2011r.

6.

Szare Szeregi - konkurs na najciekawszą ekspozycję w
salach lekcyjnych.

Wioletta Górska

Kwiecień
2011 r.

7.

Na lekcjach muzyki - poznajemy hymn Szarych
Szeregów i piosenki powstania warszawskiego.

Beata
Dondalska

II półrocze
2011r.

8.

Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o
Zygmunta
Głuszka:
„Szare
Szeregi.
tematyczny”.

Alina
Gawrońska

w
miarę
możliwości
finansowych

9.

Uczestnictwo wszystkich uczniów w spektaklu
”Kamienie na szaniec” przygotowanym przez Teatr
Lektur Szkolnych.

Wicedyr. Lucylla
Filarecka
Maria Gardas,
wychowawcy
klas

20 kwietnia
2011 r.

10.

książkę
Słownik

1
Nawiązanie kontaktu z drużyną ZHP. Udostępnienie jej Dyrektor szkoły
pomieszczenia w szkole.

wrzesień
2010

11.

Nawiązanie kontaktu z członkiem Szarych Szeregów
mieszkającym w Bydgoszczy.

Wioletta
II półrocze
Górska,
roku szk.
uczennice z kl. 2010/11
3d

12.

Wydanie specjalne „Merkuriusza Gimnazjalnego”.

Danuta Stentka

październik
2011

Izabela
Morawska,
wychowawcy
klas pierwszych

listopad
2011 r.

13.

14.

15.

1
Zapoznanie klas pierwszych z przyszłym patronem
szkoły, przeprowadzenie godzin wychowawczych wg
scenariusza.

1
Przeprowadzenie konkursu na projekt sztandaru szkoły Patrycja
(wykorzystanie grafiki komputerowej, tradycyjne Szczupacka
techniki plastyczne)
1
Nawiązanie kontaktu ze szkołami w Polsce noszącymi
imię Szarych Szeregów.

3

Izabela
Morawska
Jolanta Klucz

listopad
2011r.

grudzień
2012 r.

1
Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z
działalnością Szarych Szeregów:
- Muzeum Powstania Warszawskiego

Wychowawcy
klas

w miarę
możliwości

Dyrektor szkoły

17.

Pozyskiwanie
1
fundatorów sztandaru szkoły i sponsorów
na organizację uroczystości nadania imienia:
- pomoc od instytucji i firm

cały rok szk.
2011/2012

18.

1
Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości nadania
imienia szkole:

Jolanta Klucz
Izabela
Morawska
Opiekun SU –
Cynthia
Barylska,
Beata
Dondalska
Opiekunowie
grup wiekowych

16.

19

1
Podejmowanie dalszych działań - praca z patronem
częścią Programu Wychowawczego Szkoły:
- wzbogacanie wiedzy o patronie;
- propagowanie wartości Szarych Szeregów
w środowisku szkolnym i lokalnym

4

Cała
społeczność
szkolna

26 marca
2012 r.

