
Uchwala Nr 1431XIV/2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 października 2019 r.

KI sprawie przyznania wyrótnienia za wysokie osiqgnięcia w dziedzinie kultury

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 12 ust. 8 załącznika do uchwały Nr2641XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 20 16r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie
kulturył Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§1

Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznaje się wyróżnienie w postaci statuetki dla
Pani Ewy Żmijewskiej,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia za wysokie osiągnięcia
w dziedzinie kultury

Pani Ewa Żmijewska - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku, Jest osobą obowiązkową, sumienną ibardzo twórczą.

Rozbudza w uczniach potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Angażuje
wychowanków do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Pani Ewa Żmijewska wraz z grupą nauczycieli realizowała innowację pedagogiczną
"Serock - miasto moje, a w nim ... ", której była autorką. Projekt nawiązywał do jubileuszu
Serocka - 600-1ecia uzyskania praw miejskich. Miał służyć kształtowaniu u uczniów
tożsamości lokalnej i regionalnej, poznawaniu historii oraz zwyczajów i tradycji "Małej
Ojczyzny" - Serocka. Cel został w pełni zrealizowany, co zostało zobrazowane w prezentacji
przedstawiającej wszystkie działania objęte innowacją pokazanej podczas hucznej uroczystości
podsumowania innowacji.

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem pomawali historię Serocka, gdyż należy
on do naj starszych miast mazowieckich, a jego dzieje są niezwykle bogate i interesujące.
W działania innowacyjne zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale cała rada pedagogiczna;
rodzice, pracownicy szkoły. Efektem tej pracy była bogata ekspozycja prac uczniowskich oraz
materiałów historycznych zaprezentowanych podczas finału. Pod okiem polonistki opracowane
zostały zbiory wierszy uczniowskich, spisane zostały pomysły na legendy o Serocku,
przeprowadzono rozmowy w ciekawymi ludźmi, dla których właśnie Serock stał się ,.centrum
świata".

W roku szkolnym 2018/19 była członkiem zespołu realizującego projekt wraz ze Szkołą
Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie " •••ijest wolna Polska", którego
celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Integracja
środowisk szkolnych: Dzierżoniowa i Serocka, poznawanie historii kraju i kształtowanie
postaw patriotycznych.

W ubiegłym roku Pani Ewa Żmijewska nawiązała współpracę z polskimi szkołami
na Białorusi (w Lidzie iw Stołbcach). Z jej inicjatywy w szkole gościli przedstawiciele jednej
ze szkół, którym przekazano pomoc materialną (książki, materiały dydaktyczne) i finansową
zebraną podczas przygotowanych przez Panią Ewę Żmijewską, wspólnie z Samorządem
Szkolnym akcji polegających na sprzedaży ciast oraz wykonanych przez uczniów kart
świątecznych.

Pani Ewa Żmijewskajest osobą rzetelną, odpowiedzialną ibardzo kreatywną. Efekty jej
pracy przyczyniają się do podniesienia jakości pracy szkoły i jej prestiżu w środowisku
lokalnym.
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