Uzasadnienie do Uchwały Nr 400/10
Rady Miejskiej w Kłodawie
z 31 marca 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego
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.
Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego
gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) nadaje imię organ
prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu szkolnego.
W dniu 12 marca 2010 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie, w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie (rada
pedagogiczna, rada rodziców i samorząd szkolny) wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkole
imienia Białych Górników.
Przygotowania nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w
Kłodawie rozpoczęto w listopadzie 2009 r. od szczegółowej analizy dokumentów szkolnych
w celu sprawdzenia zapisów dotyczących podjęcia działań nadających szkole patrona oraz
zgłoszenia Radzie Pedagogicznej przystąpienia do prac przygotowawczych. Przeprowadzono
rozmowy z uczniami w celu uświadomienia i zaznajomienia dzieci ze znaczeniem wyboru
patrona i nadania szkole imienia. W styczniu 2010 r. powołano komisję złożoną z Dyrektora
Szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego w
celu wyłonienia kandydata na patrona. Wyboru dokonano spośród następujących kandydatur:
- Jan Paweł II,
- Michał Rawita Witanowski,
- Miron Białoszewski,
- Kłodawscy Górnicy,
- Biali Górnicy.
Dokonując wyboru imienia Białych Górników komisja stwierdziła, iż powstanie i rozwój
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie a później Zespołu Szkól Nr 2 w Kłodawie jest
nierozerwalnie związane z wydobyciem soli kamiennej i rozwojem Kopalni Soli „Kłodawa”
na terenie naszego miasta. Placówka zawdzięcza rozwój budowie Osiedla Górniczego
i pomocy ze strony zakładu patronackiego, jakim przed laty była Kopalnia. Komisja pragnie
uczcić pamięć takich ludzi jak Michał Biały, Ludwik Michalski, Józef Kusztal i wielu
górników – ojców rodzin, a także oddając hołd poszanowaniu ciężkiej pracy braci górniczej,
w dążeniu do rozsławienia naszej Małej Ojczyzny.

