HARMONOGRAM
PRACY ZESPOŁU DO SPRAW OBCHODÓW 30 – LECIA SZKOŁY I NADANIA JEJ IMIENIA
Miesiąc
czerwiec 2013

sierpień 2013

wrzesień 2013

Termin
realizacji
- powołanie zespołu zadaniowego do realizacji czerwiec
działań związanych z nadaniem szkołom imienia
(Zespół ds. obchodów)
Zadania

Osoby odpowiedzialne

Uwagi o realizacji

Dyrektor szkoły

- akceptacja przez Radę Pedagogiczną sierpień
rozpoczęcia działań związanych z nadaniem
szkołom imienia;
sierpień
- ujęcie zadania, nadania szkołom imienia w
Rocznym Planie Pracy Szkoły na rok 2013/2014;

Dyrektor szkoły, Rada
Pedagogiczna

zobowiązanie
liderów
zespołów wrzesień
przedmiotowych do wypracowania pomysłów w
sprawie
obchodów
jubileuszu
szkoły
podstawowej oraz nadania imienia;

Liderzy zespołów
przedmiotowych

- zadbanie o wizualizację mającej się odbyć cały rok
uroczystości (napisy na korytarzach, prezentacje szkolny
prac konkursowych, kalendarz jubileuszowy);

M. Mastalerz, D. Magiera
M. Rutowicz, M. Baldiszak
K. Borowska, L. Kamińska

- opracowanie przeprowadzenie i podsumowanie wrzesień
ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników administracyjno – obsługowych;

Zespół ds. obchodów

- wystosowanie pisma informacyjnego do
rodziców uczniów, odczytanie go podczas zebrań
z rodzicami;

Zespół ds. obchodów,
Wychowawcy klas

- utworzenie w pokoju nauczycielskim kącika cały rok
informacyjnego pod hasłem „Aktualności szkolny
jubileuszowe”
(aktualizowanie
wszelkich
informacji dotyczących spraw jubileuszu);

Zespół ds. obchodów

Komisja ds. opracowania
Rocznego Planu Pracy Szkoły
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październik 2013

- wysłanie pism intencyjnych do Zarządu
Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi oraz
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
informujących o rozpoczęciu prac w zakresie
nadania imienia szkołom;

październik

Zespół ds. obchodów

- ogłoszenie konkursu plastycznego na
opracowanie logo uroczystości;

październik

K. Borowska, M. Baldiszak,
L. Kamińska,
R. Kołodziejczyk

- przydzielenie poszczególnym oddziałom
klasowym opracowania sylwetek tomaszowskich
olimpijczyków w formie prezentacji
multimedialnych, plakatów i innych, przekazanie
ich do biblioteki;

październik
listopad,
grudzień

Zespół ds. obchodów
Wychowawcy klas

- zobowiązanie nauczycieli, wychowawców oraz
nauczycieli wychowania fizycznego, by
korzystając z materiałów stanowiących zasoby
biblioteki szkolnej, zapoznali uczniów z
sylwetkami poszczególnych olimpijczyków;

październik,
listopad
grudzień

Wychowawcy klas,
Nauczyciele wychowania
fizycznego,

- podjęcie uchwał Rady Pedagogicznej SP 10
i Rady Pedagogicznej Gim. 4 w sprawie
wniosku o nadanie szkołom imienia
Tomaszowskich Olimpijczyków;

październik

Dyrektor szkoły
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listopad 2013

- podjęcie uchwał Rady Rodziców SP 10 i Rady
Rodziców Gim. 4, Samorządu Uczniowskiego
SP 10, Samorządu Uczniowskiego Gim. 4 w
sprawie wniosku o nadanie szkołom imienia
Tomaszowskich Olimpijczyków;

listopad

Przewodniczący Rady
Rodziców
Opiekunowie SU SP 10
i SU Gim. 4

- złożenie wniosku do organu prowadzącego
i Rady Miejskiej w sprawie nadania szkołom
imienia Tomaszowskich Olimpijczyków;

listopad

Dyrektor szkoły,
Zespół ds. obchodów

- przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych
tomaszowskim olimpijczykom;

listopad,
grudzień,
styczeń, luty

Wychowawcy klas,
Nauczyciele wychowania
fizycznego

- uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawienie
uzasadnienia wniosku o nadanie imienia;

listopad

Dyrektor szkoły, członkowie
Zespołu ds. obchodów

- gromadzenie funduszy na pokrycie kosztów
związanych z nadaniem szkołom imienia
i gromadzenie środków na obchody 30 – lecia;

cały rok
szkolny

-przeprowadzenie powiatowych zawodów klas
III SP w pływaniu „ I ty możesz zostać
olimpijczykiem”;

listopad

- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu
plastycznego dla klas I –III SP na najpiękniejszą
bombkę o tematyce sportowej;

listopad

- ogłoszenie plebiscytu na najpopularniejszego
sportowca w szkole ( finał w kwietniu );

grudzień

S. Bogacka

- zorganizowanie konkursu plastycznego dla klas
IV- VI SP i gimnazjum „Portret olimpijczyka”;

grudzień,
styczeń

M. Baldiszak,
K. Borowska, L. Kamińska

- przeprowadzenie Mikołajkowego Turnieju
Tańca;

grudzień

S. Bogacka
E. Cyniak

Zespół ds. obchodów,
Rady Rodziców,
Dyrektor szkoły
E. Cyniak B. Rybak

M. Mastalerz

grudzień 2013
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styczeń 2014

- powołanie zespołów ds. programu
artystycznego oraz logistyki uroczystości
jubileuszowych;

grudzień

Dyrektor szkoły, Zespół
ds. obchodów

- wykonanie projektu sztandaru szkoły;

grudzień
styczeń

Zespół ds. obchodów

- wystosowanie pisma do PKOl – u w sprawie
pozwolenia na wykorzystanie symboli
olimpijskich;

grudzień

Zespół ds. obchodów

- comiesięczny cykl Ogólnopolskich Turniejów
Minisiatkówki „ Dziesiątka Cup” :
grudzień – Turniej Mikołajkowy,
styczeń – Turniej Noworoczny,
luty – Turniej Walentynkowy,
marzec – Turniej Wiosenny,
kwiecień – Turniej Wielkanocny,
maj – Turniej Tomaszowskich Olimpijczyków;

grudzień maj

T. Morga, B. Filipowicz,
M. Zendeł, P. Walczak,
K. Filipowicz

- warsztaty plastyczne dla 15 - osobowej grupy
młodzieży SP i gimnazjum prowadzone przez
absolwentkę ASP;

grudzień kwiecień

A. Ignasiak

- zebranie od wychowawców klas informacji o
potencjalnych sponsorach;

grudzień,
styczeń

Zespół ds. obchodów,
Wychowawcy klas

- przygotowanie scenariusza uroczystości;

styczeń

Zespół ds. programu
artystycznego

- przedstawienie propozycji scenografii
uroczystości;

styczeń, luty

Zespół ds. programu
artystycznego,
Nauczyciele przedmiotów
artystycznych
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luty 2014

marzec 2014

kwiecień 2014

- przeprowadzenie konkursu literackiego dla klas
IV – VI SP i gimnazjum „ Historia szkoły w
mojej rodzinie” w formie kartki z pamiętnika
(07.01 – 15.02.2014);

styczeń, luty

A. Szpunar, J. Olczyk,
J. Szafrańska

- przeprowadzenie konkursu plastycznego dla
klas I –III SP na plakat „ Igrzyska Olimpijskie”

styczeń

M. Mastalerz

- Minisiatkówka - Turniej Noworoczny;

styczeń

- przeprowadzenie konkursu plastycznego dla
gimnazjum „ Jak wyobrażam sobie znicz
olimpijski?”;

luty

T. Morga
K. Filipowicz
M. Baldiszak
K. Borowska

- przeprowadzenie konkursu literackiego dla klas
I –III SP „Sport w poezji”;

luty

W. Bąk, M. Rutowicz

- zamówienie wykonania sztandaru;

luty/ marzec

Dyrektor szkoły,
Zespół ds. obchodów

- spotkania uczniów z tomaszowskimi
olimpijczykami;

luty

D. Rogulski, E. Marszałek,
M. Winnik, A. Borysławska,
A. Górecka

- Minisiatkówka - Turniej Walentynkowy;

luty

- przeprowadzenie Miejskiego Konkursu Wiedzy
Olimpijskiej;

marzec

T. Morga
K. Filipowicz
P. Walczak, J. Rybak,
E. Cyniak, K. Olszańska,
S. Bogacka

- Minisiatkówka - Turniej Wiosenny

marzec

T. Morga, K. Filipowicz

- opracowanie ceremoniału pocztu
sztandarowego;

kwiecień

P. Chomentowski

- przygotowanie pocztu sztandarowego;

kwiecień

A. Górecka, J. Krajewska
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maj 2014

- dekoracje korytarzy, klas lekcyjnych,
przygotowanie gazetek ściennych;

na bieżąco

Opiekunowie sal lekcyjnych:
Budynek A
parter – M. Mastalerz,
D. Magiera, M. Rutowicz
I piętro – L. Kamińska,
B. Fajfer, G. Chomentowska
II piętro – J. Matysiak,
H. Antosik.
Budynek C
parter – T. Ciszewska,
M. Baldiszak,
I piętro – K. Borowska,
II piętro – E. Galińska,
M. Wodzyńska

- przygotowanie listy gości , zredagowanie
i rozesłanie zaproszeń;

kwiecień

Dyrekcja szkoły

- Minisiatkówka - Turniej Wielkanocny;

kwiecień

T. Morga
K. Filipowicz

- przygotowanie pamiątkowego folderu;

kwiecień

R. Kołodziejczyk

- Powiatowy Turniej Ortograficzny dla klas III
SP o laur ASA ORTOGRAFII;

kwiecień

A. Kędziora

- „ Bijemy rekordy szkoły w pływaniu”;

kwiecień

S. Bogacka, E. Cyniak,
K. Olszańska, J. Rybak,
P. Jakszuk

Uroczystości główne i imprezy towarzyszące:

maj

Rada Pedagogiczna
Dyrekcja szkoły

- „Mecz na miarę Olimpijczyka”;

maj

M. Zendeł
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czerwiec 2014

- Sztafeta Pokoleń – bieg na trasie od szkoły do
Ronda Tomaszowskich Olimpijczyków, złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą z
nazwiskami olimpijczyków;

maj

J. Rybak, K. Olszańska,
S. Bogacka, E. Cyniak

- zakończenie cyklu Ogólnopolskich Turniejów
Minisiatkówki „ Dziesiątka Cup”
– Turniej Tomaszowskich Olimpijczyków

maj

T. Morga, B. Filipowicz,
M. Zendeł, P. Walczak,
K. Filipowicz

- msza święta, uroczystość główna;

maj

Dyrektor szkoły

- uaktualnienie statutów szkół

czerwiec

G. Roksela, J. Olczyk,
J. Szafrańska, P Chomentowski
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