
   

   Rada Rodziców jednogłośnie  zadecydowała,  że  Szkoła  Podstawowa nr 4  
w Lędzinach powinna nosić imię KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU.

    Wybór patrona jest istotny ponieważ, tworzenie tradycji szkoły wokół sylwetki
patrona może dać wiele pozytywnych efektów wychowawczych i edukacyjnych.
Nadanie imienia szkole inicjuje pracę wychowawczą. Nie możemy zapominać,
że najważniejszy w całym przedsięwzięciu jest uczeń, który tak naprawdę nie ma
we  współczesnym  świecie  mocnych  i  trwałych  wzorców  do  naśladowania.
Szkoła  powinna   mu  tę  pustkę  wypełnić.  Naszym  obowiązkiem  jest
zaprogramować  tak  nasze  działania,  by   postać  patrona  dała  nauczycielom
wiele  możliwości  edukacyjnych  i  wychowawczych.  Do  tradycji  szkół  należą
coroczne obchody Święta Szkoły ściśle związane z patronami.

Uzasadnienie: 

Order Uśmiechu to odznaczenie wręczane przez dzieci , dorosłym za działania
na rzecz dzieci. Kawalerowie Orderu Uśmiechu to ludzie, którzy reprezentują
różne  kraje,  zawody,  poglądy,  religie.  Łączy  ich  wszystkich  idea  czynienia
dobra na rzecz  słabszych i bezbronnych. Czynienia dobra poprzez dzielenie się
tym,  co  mają:  sercem,  wiedzą,  umiejętnościami,  talentami,  dobrami
materialnymi.  Kawaler  Orderu  Uśmiechu,  to  ktoś,  kto  pośród  codziennych
spraw, znalazł  czas i miejsce na czyny szlachetne, na dzielenie się z dziećmi
tym, co ma w sobie najlepszego.

     Order Uśmiechu wręczany jest od 50 lat. Jest to jedyne polskie odznaczenie
uznane przez ONZ i obowiązujące na całym świecie. Odznaczenie to przyznano
już 1028 razy.  Obecnie w Polsce jest tylko około 60 szkół noszących to imię.
Tradycją  tych  szkół  są  coroczne  Zloty  dzieci  i  nauczycieli,  mające  na  celu
integrację  środowiska  szkół  im.  K.O.U,  wymianę  doświadczeń,  udział  we
wspólnych projektach oraz promocję regionów w Polsce.



     Osoby odznaczone orderem bardzo chętnie odwiedzają swe patronackie
szkoły. Takie imię daje uczniom  możliwość poznania  patronów własnej szkoły
osobiście, poznanie ich działalności, twórczości, historii życia. A ponieważ jest
ich  wielu  i  reprezentują  różne  środowiska  mogą  stać  się  bohaterami
różnorodnych  zajęć  edukacyjnych,  świąt  i  szkolnych  uroczystości.  Za
szczególnie atrakcyjne, dzieci uznają fakt, że mogliby nagrodzić Orderem kogoś
z  naszego  środowiska.  Ponadto  wg.  opinii  dzieci  Order  Uśmiechu  jest
kolorowym  odznaczeniem,  niosącym  radość i  kojarzącym  się  z  radością.
Dlatego  Kawalerowie  tego  orderu  są,  według   wielu  uczniów,  najlepszym
wyborem na patrona.   

    Pragniemy, aby był to patron, który będzie uczył, wychowywał i bawił. Taki,
który nie przeminie z modą, czy panującą obecnie partią.  Taki , który będzie
jednoczył mieszkańców naszych dzielnic, a nie dzielił, na przykład ze względu na
wyznawaną  wiarę.  Taki,  który  nie  jest  kultem,  ale  żywym  przykładem  do
naśladowania. Taki, który niesie same radosne skojarzenia. Do naszej szkoły
chodzą  również  przedszkolaki.  Chcemy,  aby  brały  udział  w  uroczystościach
związanych z patronem. Dlatego musi to być patronat bliski małym dzieciom,
zrozumiały  dla  nich.  Chcemy  uczyć  się  od  patronów tego,  że  w  dzisiejszym
świecie rządzonym przez pieniądze, warto bezinteresownie pomagać słabszym,
warto angażować się w pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Chcemy mieć
patronat, który będzie uczył nas roli kultury, literatury   i sztuki, który będzie
promował sport i zdrowy tryb życia.  Taki,  o którym można mówić przy wielu
okazjach,  bo  jest  uniwersalny.  Podoba nam się  najbardziej  to,  że  cudownie
byłoby móc się spotykać ze swoimi patronami. Żywy patron, który spotyka się ze
swoimi  patronackimi  szkołami,  to  bardzo  ciekawa  forma  nauki.   Jednak
najcenniejsze, czego uczymy się od wybranego przez nas patronatu, to to,  że
głos dzieci , ma znaczenie. Ponieważ to dzieci nagradzają orderem dorosłych.
Są obok nas dorośli, którzy rozumieją słowa J. Korczaka, że   „ Dziecko to także
człowiek. Tyle , że mały.” Dorośli, którzy  respektują ich prawa, są przyjaciółmi
dzieci  i  swą  postawą uczą i  wychowują.  Tych pragniemy mieć  za  patronów
szkoły.



     Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie znane postaci jak:

Papieże :Jan Paweł II i Franciszek 

Matka Teresa z Kalkuty

Marek Michalak –Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018

Irena Sendlerowa- uratowała z getta wiele żydowskich dzieci 

Anna Dymna, Janina Ochojska, Ewa Błaszczyk- prowadzące fundacje dla dzieci

Jerzy Owsiak- organizator WOŚP

ks. Jan Twardowski

pisarki dziecięce: Astrid Lindgren, Małgorzata Musierowicz ,Wanda Chotomska

piosenkarze : Majka Jeżowska, Jan Wojdak, Jacek Cygan

sportowcy  prowadzący  działalność  charytatywną:  Otylia  Jędrzejczak,  Jakub
Błaszczykowski, Marcin Gortat

     Szczególną uwagę należy zwrócić na tych, którzy żyją blisko nas. Są to m.
in.: 

Dr. Jolanta Grabowska- Markowska- dyrektor Hospicjum Cordis w Katowicach

Adam Plackowski- dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice

 Śp. Prof. Zbigniew Religa i prof. Marian Zembala- kardiolodzy z Zabrza

Roman Ficek- Prezes TPD pochodzący ze Śląska

Ewa Blacha- założycielka Rodzinnego  Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej

Jacek Pikuła- opiekun dzieci w świetlicy środowiskowej w Katowicach

Barbara i Jacek  Kucharscy – harcerze z Katowic

Ks.  Piotr  Sadkiewicz   z  Żywca  –organizator   wielu  projektów  dot.
transplantologii 

Poseł  Marek  Plura-  niepełnosprawny  walczący  o  prawa  dzieci
niepełnosprawnych

                                         Przedstawiciele Rady Rodziców


