
 

Uchwała Nr LVI/353/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Kobylnicy

 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142 poz.  1591 ze  zmianami)  oraz  §  1  ust.  4  załącznika  nr  2 
do  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001r.  w sprawie  ramowych 
statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych  szkół  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  61,  poz.  624 
ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu  uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2010 r. Szkole Podstawowej w Kobylnicy nadaje się imię: „Kawalerów 
Orderu Uśmiechu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uzasadnienie

Wybór  patrona  szkoły,  to  sprawa  najwyższej  wagi.  Nie  może  to  być  wybór 

przypadkowy  i  nieuzasadniony.  Poprzez  nadania  imienia  szkoła  uzyskuje  swoją 

indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół. 

Wybór  Kawalerów  Orderu  Uśmiechu  na  patrona  Szkoły  Podstawowej 

w Kobylnicy poprzedzony był kampanią informacyjną dotyczącą kandydatów zgłoszonych 

przez środowisko szkolne.

Kandydatami na patrona szkoły byli :

– Arkady Fiedler

– Pierwsi Piastowie

-  Kawalerowie Orderu Uśmiechu

W ramach kampanii  informacyjnej  uczniowie poznawali  sylwetki  kandydatów. 

Na lekcjach wychowawczych i na wystawach szkolnych prezentowane były plakaty, notki 

biograficzne i ciekawostki z ich życia. Po kampanii informacyjnej nastąpiły wybory patrona 

szkoły,  w których  brali  udział  wszyscy  uczniowie,  rodzice  i  rada pedagogiczna Szkoły 

Podstawowej w Kobylnicy.

W  wyniku  głosowania  zdecydowaną  większością  głosów  zwyciężyła 

kandydatura  Kawalerów  Orderu  Uśmiechu.  Po  dokonaniu  wyboru  patrona  w  szkole 

realizowane  jest  zadanie  „Poznajemy  patrona  szkoły”,  które  przybliżyć  ma  uczniom 

postać patrona.

Prace nad nadaniem szkole imienia trwają od maja 2009 r. W harmonogramie 

działań związanych z nadaniem szkole imienia znalazły sie lekcje wychowawcze  i gazetki 

klasowe  dotyczące  patrona,  wystawa  poświęcona  Kawalerom  Orderu  Uśmiechu, 

wzbogacenie  księgozbioru  biblioteki  szkolnej  o  pozycje  związane  z  osobami, 

które otrzymały order. Inne z działań  polegały na opracowaniu albumu pt. „Wielkopolscy 

Kawalerowie Uśmiechu w oczach dzieci”, nawiązaniu kontaktu ze szkołami o tym samym 

imieniu. Pracom nad uroczystością towarzyszyło również szereg konkursów dla uczniów 

m. innymi konkurs na projekt logo szkoły, sztandar oraz hymn szkoły.

Wybór Kawalerów Orderu Uśmiechu spotkał się z akceptacją kapituły orderu, 

która swoja obecnością uświetni uroczystość nadania szkole imienia w czerwcu 2010 r.

 


