Projekt
z dnia 30 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZTABIN
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krasnymborze oraz nadania imienia Gimnazjum
w Krasnymborze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 i § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Krasnymborze imię Sybiraków, ustalając pełną nazwę szkoły
w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze.
§ 2. Nadaje się Gimnazjum w Krasnymborze imię Sybiraków, ustalając pełną nazwę szkoły
w następującym brzmieniu: Gimnazjum im. Sybiraków w Krasnymborze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i § 1 ust. 3 załącznika nr 3 z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61,
poz.624 ze zm.) uprawnione organy Szkoły Podstawowej w Krasnymborze oraz Gimnazjum
w Krasnymborze, to jest Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, złożyły w dniu
22 września 2014 roku do organu prowadzącego szkołę wspólny wniosek o nadanie Szkole Podstawowej
w Krasnymborze imienia Sybiraków i Gimnazjum w Krasnymborze imienia Sybiraków.
Dyrektor ZSS w Krasnymborze, Pani Barbara Kotarska, poinformowała o zakończeniu zadań w kampanii
związanej z nadaniem imienia obu szkołom, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Samorządowych.
W pracach przygotowawczych brali udział nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu.
Poprzez nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymborze, obie placówki zyskają
swoiste, indywidualne tożsamości, wyróżniające je spośród innych szkół. Nadanie imienia Sybiraków
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymborze, wzbogaci ich tradycje, obrzędowość i działania
wychowawcze.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krasnymborze od kilku lat związane są z losami mieszkańców
Ziemi Krasnoborskiej. Ściśle współpracują z weteranami – mieszkańcami żyjącymi w ich obwodzie.
Najnowsze wydarzenia historyczne związane z działaniami II wojny światowej i okresu powojennego,
a szczególnie osobiste prośby weteranów – zesłańców Sybiru, o opiekę nad Sztandarem, spowodowały
zainteresowanie nadaniem imienia Szkołom. Od momentu przekazania ZSS Sztandaru Sybiraków,
podjętych zostało wiele działań mających na celu zaszczepienia wszystkim uczniom obu szkół wartości
patriotycznych, wychowawczych i obywatelskich. Wzruszające spotkania z żywymi świadkami tamtych
wydarzeń, nasiliły starania szkół, o jak najszybsze sfinalizowanie nadania im imienia.
Nadanie imienia Sybiraków Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymborze będzie naturalną
konsekwencją działań dotychczas podjętych przez szkoły. Wszystkie działania wychowawcze poszerzone
zostaną o wydarzenia z najnowszej, trudnej historii tych ziem i staną się wzorcem wychowawczym dla
współczesnej młodzieży.
Mając na uwadze powyższe uznano podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione.
Nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymborze spowoduje konieczność wymiany
tablic urzędowych na budynku szkoły oraz pieczęci szkolnych.
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