
Harmonogram postępowania przy budowie pomnika patronki szkoły podstawowej w Terespolu 

Etapy pracy Zadania 
Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

Przygotowanie do 

budowy pomnika 

patrona 

 

Opracowanie przez zespół koordynujący „Planu działań szkoły związanych 

z budową pomnika patronki”.  

p. Skolimowska Anna -

koordynator 

przedsięwzięcia 

 

Przedstawienie procedury i harmonogramu działań związanych z budową 

pomnika: 

- nauczycielom i pracownikom szkoły – podczas zebrania Rady 

Pedagogicznej, poprzez upowszechnienie w pokoju nauczycielskim              

i na stronie internetowej szkoły,  

- uczniom – na godzinach wychowawczych, poprzez dziennik 

elektroniczny,  

- rodzicom – na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik 

elektroniczny.  

 

 Kwiecień 2022  

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki 

poświęconej pracom nad budową pomnika patronki, publikowanie 

materiałów. 

p. Kamińska Małgorzata Zgodnie z 

harmonogramem 

działań 

Prowadzenie tablicy informacyjnej na temat działań i patrona. p. Królik Ewelina Zgodnie z 

harmonogramem 

działań 

 

Popularyzacja 

postaci patrona 

Przeprowadzenie zajęć (zajęcia z wychowawcą i/lub języka polskiego) na 

temat:   

- W poszukiwaniu autorytetów – klasowa debaty, dyskusje nad życiorysem 

patronki. 

- Postać patrona elementem symboliki szkolnej. 

 

Wychowawcy klas  Kwiecień, maj 

2022  

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem. 

 

p. Klim Anna  

Stworzenie hymnu szkoły i jego linii melodycznej. p. Jezuit Tomasz Maj 2022  

Opracowanie i upowszechnienie tematycznych scenariuszy zajęć do 

realizacji w ramach zajęć z wychowawcą i/lub j. polskiego i/lub historii. 

Wychowawcy klas Kwiecień, maj 

2022 



Harmonogram postępowania przy budowie pomnika patronki szkoły podstawowej w Terespolu 
Opracowanie regulaminu i ogłoszenie szkolnego konkursu na najciekawszą 

prezentację multimedialną o patronie, 

p. Rudzka Ewa 

p. Kamińska Małgorzata 

Kwiecień 2022 

Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu plastycznego 

poświęconego postaci patrona (rysunek, komiks). 

p. Drobysz Edyta 

p. Lańska Eliza 

Kwiecień 2022 

Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu teatralnego pt. „Epizod z 

życia patronki”. 

p. Kuczyńska Elżbieta 

p. Szprychel Dorota 

Maj 2022 

Tydzień patrona 

Opracowanie i upowszechnianie szkolnej okolicznościowej gazetki lub 

ulotki. 

p. Poleszczuk Dorota 

p. Kaminska Małgorzata 

p. Wójcik Dorota 

Czerwiec 2022 

Konkurs historyczny – test wiedzy o patronie. p. Rudzka Ewa 

p. Gryszko Iwona 

p. Kuczyńska Elżbieta 

Maj 2022 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego związanego                   z 

postacią patrona. 

p. Drobysz Edyta 

p. Lańska Eliza 

Czerwiec 2022  

Rozstrzygniecie szkolnego konkursu prezentacji multimedialnych na temat 

patrona szkoły. 

p. Rudzka Ewa 

p. Kamińska Małgorzata 

Czerwiec 2022  

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Epizod z życia patronki”, przegląd 

występów zespołów „teatralnych”. 

p. Kuczyńska Elżbieta 

p. Szprychel Dorota 

Czerwiec 2022 

Organizacja „Kącika Patrona”.  p. Klim Anna 

p. Królik Ewelina 

Maj 2022 

Przygotowania do 

uroczystości 

odsłonięcia 

pomnika 

Zgodnie z oddzielnym harmonogramem. Członkowie zespołów 

zadaniowych, społeczność 

szkolna 

Czerwiec 2022 

 

 

 


