UCHWAŁA NR X/104/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Lisich Jamach oraz ustanowienia
sztandaru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 – Załącznika Nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje
§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Lisich Jamach imię Jana Pawła II.
§ 2. 1. Ustanawia się sztandar szkoły, o której mowa w § 1.
2. Sztandarem szkoły jest kwadratowy płat tkaniny o boku długości 100 cm. Na stronie głównej (awersie)
białego płata sztandaru w okręgu o średnicy 46 cm, na błękitnym tle znajduje się wizerunek Jana Pawła II
ubranego w szaty liturgiczne koloru białego i mitrę biskupią, trzymającego pastorał zwieńczony krzyżem,
podczas celebracji Mszy św. w dniu 3 czerwca 1991r. w Lubaczowie. W otoku napis ,,Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach im. Jana Pawła II” haftowany czerwonym szychem. Litery mają wysokość: duże 7 cm, małe
5 cm. Poniżej napis ,,Wy jesteście moją nadzieją” haftowany czarnym szychem. Litery mają wysokość: duże
3 cm, małe 2 cm. Pod nim podpis Jan Paweł II, papież. W dolnych narożach płata sztandaru, z lewej strony
umieszczony jest herb papieża Jana Pawła II, a z prawej strony herb Gminy Lubaczów. Boki płata wykończone
pasem tkaniny koloru czerwonego o szerokości 4,5 cm, obszytego złotą taśmą o szerokości 0,5 cm od strony
frędzli i od środka sztandaru z widniejącym wewnątrz ornamentem koloru złotego. Na stronie odwrotnej
(rewersie) w centrum czerwonego płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości 55 cm,
ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony –
haftowane złotym szychem. Nad orłem umieszczony jest napis Bóg Honor Ojczyzna, pod orłem Nauka,
haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość: duże 7 cm, małe 5 cm. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku
przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca o średnicy
4 cm, dł. 240 cm, dwudzielnego, połączonego tuleją z białego metalu, na górnym końcu znajduje się głowica.
Głowicę stanowi stylizowany orzeł w koronie z białego metalu wsparty na podstawie z białego metalu z napisem
,,Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach”. Głowica stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.
3. Wzór graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr X/104/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 17 czerwca 2011 r.
WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU
Strona główna - awers
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