


W roku szkolnym 2009/2010 do Szkoły

Podstawowej w Gostomi uczęszcza:

104 uczniów

27 przedszkolaków

Zatrudnionych jest:

14 nauczycieli wykwalifikowanych

4 pracowników administracji i obsługi







Dogodne warunki, dynamiczny rozwój 

szkoły i sprzyjająca nauce atmosfera 

skłoniły nas do podjęcia inicjatyw, 

zmierzających do nadania imienia 

naszej szkole.



PO CO NASZEJ SZKOLE 

POTRZEBNY JEST PATRON?

Nadanie właściwego imienia szkole sprawia, 

że zyskuje ona swoistą tożsamość, która 

wyróżnia ją spośród innych szkół.

Decyzję tę poprzedziła szeroko zakrojona dyskusja 

społeczności szkolnej 

i środowiska lokalnego oraz działania 

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym mające 

na celu rozpropagowanie podjętej inicjatywy.



MAJ – CZERWIEC 2008 ROK

Przeprowadziliśmy sondaż wśród uczniów, 

rodziców  i nauczycieli  dotyczący wyboru 

patrona szkoły.

Opracowaliśmy procedury wyboru patrona 

w Szkole Podstawowej w Gostomi





I ETAP

Wybór imienia patrona szkoły

1.Ujęcie zadania „Wybór patrona” w rocznym 

planie pracy szkoły – wrzesień 2008r.

2. Powołanie Szkolnego Komitetu 

koordynującego prace nad powołaniem 

patrona – listopad 2008



3.Typowanie kandydatur przez uczniów, rodziców 

i pracowników szkoły – listopad 2008r.

4. Prezentacja zgłoszonych kandydatur poprzez 

gazetki, referaty, lekcje wychowawcze – luty, 

maj 2009



5. Referendum szkolne - wyłonienie patrona 

czerwiec 2009r.

6. Podjęcie uchwały przez organa szkoły: 

Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd 

Uczniowski –czerwiec 2009r.



II ETAP 

Praca wokół patrona

1.Zapoznanie z sylwetką patrona: gazetki 

tematyczne, artykuły na tablicy S.U. 

– wrzesień 2009r.



2. Konkurs plastyczny (temat związany z patronem)

-wrzesień 2009r.

3. Szkolny konkurs wiedzy o Patronie 

–wrzesień 2009r.



III ETAP

Formalności związane z nadaniem imienia

1. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 

prowadzącego – październik 2009r.

2. Opracowanie scenariusza uroczystości nadania 

imienia szkole – październik 2009r.

3. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy 

– listopad 2009r.

IV ETAP
Uroczystość nadania imienia szkole 

– styczeń 2010r.



DLACZEGO KORCZAK?

• Autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom

• Człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego 

życie i działalność służą pokoleniom,                                

który jest wzorem do naśladowania. 

• Zarówno swoim życiem, jak i śmiercią udowodnił, 

że kochał dzieci.

• Uczy nas szacunku do dziecka, jego uczuć i przeżyć

• Docenia ważność dzieciństwa dla całego życia człowieka

• Człowiek wszechstronny, który ocalił najwyższe                

wartości moralne

• Patriota



Wybitny pedagog, lekarz, 

pisarz oraz działacz 

społeczny.

Poświęcił się dzieciom: od 1911r. 

współtworzył i kierował 

żydowskim „Domem Sierot”, 

a od 1919 r. do połowy lat 

trzydziestych także sierocińcem 

„Nasz Dom” w Warszawie.



Był wybitnym popularyzatorem 

zagadnień pedagogicznych, obrońcą 

praw dziecka oraz twórcą systemu 

wychowawczego, którego celem był 

rozwój aktywności i samodzielności 

dzieci. 

Zginął razem ze swymi 

wychowankami w niemieckim obozie 

zagłady w Treblince w 1942 r.

Najczęściej pisał książki dla dzieci: "Król Maciuś 

Pierwszy", "Król Maciuś na bezludnej wyspie" oraz 

"Bankructwo Małego Dżeka".

http://fcit.usf.edu/holocaust/KORCZAK/photos/chronolo/korczakr.htm


„Dziecko chce być 
dobre,

Jeżeli nie umie -
naucz,

Jeżeli nie wie-
wytłumacz,

Jeżeli nie może-
pomóż”

Janusz Korczak


