
NADANIE IMIENIA SZKOLE 
 
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego z satysfakcją informuje, iż zgodnie z oczekiwaniem i wolą Rady 
Pedagogicznej ora członków społeczności szkolnej przystąpiliśmy do podjęcia działań zmierzających 
w kierunku nadania imienia naszej szkole. 
 
W związku z tym od 15 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. przyjmujemy propozycje do konkursu na imię 
dla szkoły. 
 
Oferty w formie pisemnej mogą składać (indywidualnie lub grupowo): 

 uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim,  
 rodzice uczniów,  
 nauczyciele i pracownicy szkoły oraz  
 nasi absolwenci. 

 
Wnioski z propozycją imienia powinny być podpisane przez autora / autorów pomysłu oraz zawierać krótkie 
uzasadnienie kandydatury. 
 
Propozycje należy przesyłać listownie na adres:  
 
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 
Ul. Partyzantów 8 
21-300 Radzyń Podlaski 
 
albo pocztą mailową na adres: sekretariat.lo.radzyn@pra.pl  
 
W oparciu o sondaż przeprowadzony wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, opracowaliśmy kryteria, jakie 
powinno spełniać przyszłe imię szkoły: 
 

1) Imię szkoły powinno nawiązywać do misji szkoły, jaką jest wszechstronne wykształcenie jej 
absolwentów w różnych dziedzinach wiedzy. 

2) Wybrane imię szkoły ma być takie, aby można je było wykorzystać w pracy wychowawczej, stawiać za 
wzór młodzieży, budzić jej ambicje. 

3) Należy wykluczyć wszelkie dokumenty, manifesty, deklaracje, ponieważ to już było w historii naszej 
szkoły. 

4) Z propozycji na imię szkoły należy wykluczyć również jakiekolwiek instytucje, tak polskie jak 
i międzynarodowe.  

5) Można brać pod uwagę ważne wydarzenia historyczne.  
6) W przypadku rozpatrywania osób jako kandydatów na imię szkoły, powinny to być postacie już znane, 

posiadające renomę w skali Polski a nawet międzynarodową, aby przynosiły splendor szkole.  
7) Wybierając postać historyczną / postacie historyczne należy brać pod uwagę przede wszystkim osoby 

z niezbyt odległej przeszłości (od końca XIX po XX w.), których działalność i dorobek jest bardziej 
znany, i mogą być lepszym wzorem dla młodzieży. 

8) W przypadku rozpatrywania wybitnych postaci jako kandydatów na imię szkoły powinni to być Polacy 
lub osoby bardzo blisko związane z Polską, gdyż takich kandydatów jest wystarczająco dużo. Nie należy 
uwzględniać osób nawet z największym dorobkiem życiowym, jeżeli nie są Polakami lub w jakiś sposób 
nie są związane z Polską.  

9) Bohater nie musi być związany z Radzyniem. 
10) Nie musi to być bohater jednostkowy.  
11) Dokonując wyboru imienia należy uwzględnić kontekst środowiskowy, to znaczy, jakie imiona noszą 

inne szkoły w mieście i powiecie. 
 
Gorąco zapraszamy do składania propozycji. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, iż w ten sposób wybierzemy 
zaszczytne imię dla naszej szkoły. 
  

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 

mailto:sekretariat.lo.radzyn@pra.pl

