UCHWAŁA NR XXXIV/373/2013
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Wierzchucinie imienia Kornela Makuszyńskiego
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej,
stanowiącym załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
w Wierzchucinie
Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się Szkole
Kornela Makuszyńskiego.

Podstawowej

w Wierzchucinie
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22
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krokowa
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 ust.4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61,poz.624 ze zm.) Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie złożyli do organu
prowadzącego wspólny wniosek o nadanie Szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.
Potrzeba wskazania uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania skłoniło statutowe organy szkoły do
podjęcia działań związanych z wybraniem patrona. Dyrektor Szkoły poinformował o zakończeniu zadań
w kampanii związanej z nadaniem imienia. W pracach przygotowawczych brali udział wszyscy nauczyciele,
uczniowie oraz rodzice. Zrealizowano szereg przedsięwzięć oraz działań wychowawczych dotyczących
przybliżenia uczniom postaci Kornela Makuszyńskiego.
Wybierając imię szkole wnioskodawcy kierowali się przekonaniem, że osoba Kornela Makuszyńskiego
będzie kojarzyć się społeczności szkolnej z atmosferą zaufania akceptacji, ponieważ był i nadal pozostaje
wielką osobowością w literaturze polskiej. W swoich utworach wyrabia u czytelników poczucie humoru
i zachęca do zastanowienia się nad wartością etyczną czynów ludzkich. Zaciekawia, bawi, ale i uczy
przemycając w swych książkach problemy wychowawcze i wartości patriotyczne. Jego literatura jest źródłem
inspiracji do podejmowania różnorodnych działań edukacyjnych na płaszczyźnie szkoły podstawowej.
Poprzez nadanie imienia Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie uzyska indywidualną tożsamość.
Nadanie szkole imienia spowoduje konieczność wymiany tablicy urzędowej na budynku szkoły oraz pieczęci
szkolnych.
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