Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 26 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/18/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996 ze zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie sztandar.
2. Projekt graficzny sztandaru wraz z jego opisem stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr II/18/18
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 listopada 2018 r.

Opis projektu graficznego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie
1. Sztandar jest dwustronny w kształcie kwadratu 100 cm x100 cm.
2. Bławat sztandaru wykończony jest z trzech stron nieprzylegających do drzewca
złotymi frędzlami.
3. Drzewce z drewna toczonego barwy ciemnej ze zwieńczeniem w kształcie kuli barwy
srebrnej, na której jest wykonane z metalu godło Państwa Polskiego w barwach
naturalnych (srebrny orzeł w złotej koronie).
4. Awers i rewers szczegółowo opisany jest poniżej.
PROJEKT GRAFICZNY AWERSU

OPIS PROJEKTU GRAFICZNEGO AWERSU:
Awers sztandaru ma formę chorągwi i przedstawia w symetrycznym środku bławatu barwy
czerwonej godło Rzeczypospolitej (srebrnego orła w złotej koronie). Pod orłem w trzech
wersach jest napis w kolorze złotym „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Iławie”.
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PROJEKT GRAFICZNY REWERSU

OPIS PROJEKTU GRAFICZNEGO REWERSU:
Rewers sztandaru ma barwę ciemnoniebieską z umieszczonym w symetrycznym środku
jasnozłotym symbolem Układu Słonecznego z wkomponowanym w środek nowym logo
szkoły i kolorowym zdjęciem patrona (Mikołaja Kopernika). Nad symbolem Układu
Słonecznego w symetrycznym łuku jest złoty napis „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…”
Pod symbolem Układu Słonecznego i zdjęciem Patrona w linii poziomej w jednym wersie,
centralnie pod logo znajduje się jasnozłoty napis „Nicolaus Copernicus”. Napisy na lewej
stronie sztandaru pisane są stylizowanym pismem gotyckim.
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Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonej reformy oświaty, która miała na celu wygaszenie gimnazjów, z dniem 1 września 2017 r. zmianie
uległa struktura organizacyjna szkoły tj. dotychczasowe Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. W związku z powyższym rok szkolny
2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkołach. Obecny sztandar, który na awersie posiada
wyhaftowaną nazwę gimnazjum od dnia 1 września 2019 r. będzie nieaktualny.
W dniu 15 października 2018 r. Dyrektor Szkoły, w imieniu Rady Pedagogicznej, Prezydium Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego złożył wniosek o zatwierdzenie nowego sztandaru.
Mając na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego sztandaru Szkoły.
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