Szkoła jest miejscem niezwykle ważnym dla każdego młodego człowieka. Tu dziecko uczy się
czytać, pisać, zdobywa wiedzę i pierwsze doświadczenie. Tu także uczy się kultury, patriotyzmu
i szacunku do tradycji. Społeczność szkolna na przestrzeni lat wspólnie wypracowuje własną tradycję
będącą elementem tradycji lokalnej i narodowej. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu tejże tradycji pełni
sztandar – symbol wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała. Niepowtarzalne jest też
jego znaczenie dla procesu kształtowania właściwych postaw obywatelskich uczniów.
22. maja 1994 roku Szkoła Podstawowa w Naruszewie otrzymała imię Marii Konopnickiej. Ten
oto doniosły fakt stał się inspiracją dla społeczności szkolnej do podjęcia kolejnego kroku – pozyskania
sztandaru, który jako szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia uczniów, ale zobowiązuje
do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły.
W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy
w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz
satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego
celu. Zaoferowaną pomoc finansową prosimy kierować (najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r.) na:
konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Naruszewie
nr 85 8009 1017 0048 5041 5004 0001 z dopiskiem „Na sztandar”
W podziękowaniu za okazaną pomoc finansową, 10-ciu najbardziej ofiarnych darczyńców
zaprosimy na honorowe wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru. Uroczystość przekazania sztandaru
szkole odbędzie się 22 maja 2020 roku tj. w 26. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Naruszewie
imienia Marii Konopnickiej i połączona będzie z Gminnym Dniem Dziecka.
Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem
w rozwój i edukację przyszłych pokoleń. Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli nie uda
się nam zrealizować tego zadania. Możecie skorzystać Państwo z niepowtarzalnej okazji i włączyć się
w tę niecodzienną inicjatywę.
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