
Historia nadania szkole  imienia

      We wrześniu 2009 nasza szkoła przystąpiła do procedur związanych z nadaniem jej 
imienia.
Koordynatorami projektu zostali: pani Justyna Sadkowska i pan Tomasz Zieliński.
      Pierwszy etap to znalezienie odpowiednich kandydatów. Najistotniejszym kryterium były 
związki postaci z naszym miastem. Pada Pedagogiczna, spośród licznych propozycji, 
wyłoniła czterech kandydatów:

• Stanisławę Fleszarową- Muskat
• Agnieszkę Osiecką
• Jana Jerzego Haffnera
• Zbigniewa Cybulskiego

      W październiku przekazano propozycje Rady Pedagogicznej uczniom i ich rodzicom.
Koordynatorzy przedsięwzięcia przygotowali harmonogram prac związanych z procedurą 
nadania szkole imienia.
Ogłosili dla uczniów klas pierwszych i drugich konkurs w dwóch kategoriach: na najlepszą 
prezentację multimedialną i pracę plastyczno- fotograficzną. Zadaniem społeczności 
uczniowskiej było przybliżenie sylwetki wylosowanego kandydata z położeniem nacisku na 
jego związki z Sopotem. Na  wykonanie zadania uczniowie mieli czas do 19 stycznia 2010 
roku.
     W dniach 20- 22 stycznia podczas godzin wychowawczych wszystkim klasom 
zaprezentowano  w specjalnie na ten cel przygotowanej sali 213 wykonane wcześniej prace.
25 stycznia odbył się konkurs na najlepszą prezentację multimedialną i plastyczno- 
fotograficzną. Jury zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody za prace 
plastyczno- fotograficzne: dla uczennic z klasy IIb (P. Rymarczyk, K. Kondrackiej, B. 
Zmarzlik, M. Olczyk, K. Kwaśniewskiej,   J. Dułak i O. Nierzwickiej) za dzieło poświęcone 
Zbigniewowi Cybulskiemu oraz z klasy IId (M.Poćwiardowskiej i K. Ziobrowskiej) za 
prezentację o Agnieszce Osieckiej.
      26 stycznia w szkolnej auli miały miejsce wybory Patrona Szkoły przez całą uczniowską 
społeczność. Dwa dni później podobne wybory odbyły się wśród członków Rady 
Pedagogicznej.
      Po podliczeniu głosów uczniów okazało się, że zwyciężczynią została Agnieszka 
Osiecka  z ilością głosów 129. Pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio: J. J. Haffner-66 
 głosów, Z.Cybulski-38 głosów oraz S. Fleszerowa-Muskat- 6 głosów.
Natomiast głosy nauczycieli rozłożyły się następująco:

• Agnieszka Osiecka-   18 głosów
• Stanisława Fleszerowa – Muskat- 13 głosów
• Jan Jerzy Haffner- 10 głosów
• Zbigniew Cybulski – 8 głosów

  W Urzędzie Miasta w Sopocie został złożony wniosek o nadanie naszemu liceum imienia 
Agnieszki Osieckiej.

 Nasza szkoła stała się III Liceum Ogólnokształcącym imieniem Agnieszki Osieckiej


