Symbole
HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Hymn szkoły powstał w 1998 roku i nosi tytuł „Szkoło, nasza szkoło”. Autorem jego tekstu jest były
uczeń placówki, Paweł Ludwiczak, zaś muzykę skomponowała nauczycielka muzyki, pani Agnieszka
Komorowska. Poniżej prezentujemy tekst hymnu.
Szkoło, nasza szkoło z mianem Sienkiewicza
Dziś gromada uczniów serdecznie cię wita
Nasi pedagodzy dobre serca mają
I dlatego uczniom w pracy pomagają
Nasi pedagodzy dobre serca mają
I dlatego uczniom w pracy pomagają
W szkole jak w rodzinie tu wspólnie działamy
Razem się uczymy i szkołę kochamy
Kochamy Cię szkoło, boś nam wiele dała
I z bagażem wiedzy w świat nas wypuszczała
Kochamy Cię szkoło, boś nam wiele dała,
I z bagażem wiedzy w świat nas wypuszczała

SZTANDAR SZKOŁY PRZEKAZANY PLACÓWCE W 2014 ROKU
Sztandar szkoły ma kształt prostokąta. Na
rewersie w kolorze czerwonym znajduje się
godło państwowe: orzeł biały w złotej koronie
na głowie oraz napisy Bóg, Honor, Ojczyzna
i Rzeczpospolita Polska. Awers jest w kolorze
kremowym. W środkowej części znajduje się
portret patrona szkoły Henryka Sienkiewicza.
Wokół portretu widnieje napis SP 11 im.
Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie
Trybunalskim i rok założenia 1930. W rogach
umieszczono motywy dekoracyjne, tzw. akanty, wyhaftowane złotą nicią. Sztandar jest obszyty
złotymi frędzlami. Wykonany z drewna toczonego drzewiec zakończony jest okuciem zwieńczonym
metalowym orłem w koronie - godłem Rzeczpospolitej Polskiej. Sztandar jest najważniejszym
symbolem dla całej społeczności szkolnej: symbolizuje Polskę - naszą ojczyznę, naszą małą ojczyznę
- Piotrków Trybunalski oraz szkołę. Zawsze należy oddawać mu cześć oraz pamiętać o jego
znaczeniu i wymowie.
SZTANDAR SZKOŁY W LATACH 1970 - 2013

Sztandar szkoły został przekazany placówce
14 listopada 1970 roku w związku
z uroczystościami 40 - lecia szkoły. Płatem
sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu
obszyta i wykończona złotymi frędzlami.
Rewers sztandaru jest koloru czerwonego.
W centralnej części znajduje się biały orzeł
w koronie a tuż pod nim wyszyty napis:
SZKOŁA
PODSTAWOWA
im.H.SIENKIEWICZA w PIOTRKOWIE - TRYB. Awers sztandaru - koloru białego - zawiera
w środkowej części otwartą księgę a nad nią palący się płomień. Na górze umieszczony jest napis:
NASZE SERCA I UMYSŁY TOBIE OJCZYZNO, poniżej daty - 1930 - 1970. Drzewiec sztandaru
wykonany jest z drewna toczonego i zakończony metalową głowicą w formie orła.
LOGO
Logo szkoły powstało w związku z uroczystościami 80 - lecia placówki.
Logo, w kształcie koła, przedstawia popiersie patrona szkoły, Henryka
Sienkiewicza. Wokół popiersia, w okrąg, wpisana jest nazwa placówki.

