
PROCEDURA NADANIA IMIENIA 
 SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEMCACH 

|I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Niemcach. 

II. Podstawa prawna 

Na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli( 
Dz. U. z dn.27 marca 2017, poz.649), 

 art.  111 ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. 
poz.59), 

 Wniosku Rady Rodziców z dnia 14.listopada 2017roku  o rozpoczęcie  procedury 
nadania imienia szkole 

 Harmonogramu działań związanych z obchodami 90.lecia Szkoły Podstawowej w 
Niemcach – Rada Pedagogiczna z dnia 24 stycznia 2018roku  

III. Założenia procedury 

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające 
do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców 
i Samorząd Uczniowski. 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

 zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 
 buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które 

reprezentował swoim życiem i działalnością, 
 promuje postać patrona, 
 pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 
 tworzy własny ceremoniał. 

  

IV. Plan pracy 

DZIAŁANIA 

1. Powołanie Zespołu  Koordynującego do spraw wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w   
    Niemcach, w skład którego wchodzą: 
     
1/ wicedyrektor Barbara Józefacka –przewodnicząca 

2/ Mirosław Choina -n- l historii 



2/Anna Zgierska- n-l  j. polskiego 

3/Renata Staszek –n -l szkolnej biblioteki 

4/Małgorzata Piekarczyk- n- l świetlicy 

5/Marek Gruda- n -l geografii 

6/ Beata Gajuś- opiekun SU 

7/ Barbara Koperska-przewodnicząca RR 

8/ Lucyna Groszek – pracownik kuchni 

9/  Paulina Adamczyk- przewodnicząca SU 
     
2. Opracowanie przez Zespół Koordynujący ankiet skierowanych do całej społeczności 
szkoły: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, w celu wyłonienia kandydatów 
do miana Patrona Szkoły Podstawowej w Niemcach. 
 
3. Przeprowadzenie, w dniach 1 – 18 maja 2018r., ankiet skierowanych do całej społeczności 
szkoły: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, w celu wyłonienia kandydata 
do miana Patrona Szkoły Podstawowej w Niemcach. 
 
4. Prezentacja wyłonionych kandydatów w na tablicy w holu szkoły 
 
5. Wyłonienie, po zasięgnięciu opinii całej społeczności szkoły, nazwisk trzech kandydatów  
     na Patrona Szkoły, którzy uzyskają największe poparcie i umieszczenie ich na karcie do  
    głosowania. 
 
6. Przyjęcie sposobu i warunków głosowania: 
 opracowanie wzoru karty do głosowania z zamieszczonymi nazwiskami trzech 

kandydatów na patrona Szkoły 
 wyznaczenie miejsca i terminu głosowania, t.j. : 

 - hol główny budynku Szkoły Podstawowej w Niemcach 
- w dniach 28,29,30 maja 2018 w godz. 7.50-17.00 

 określenie osób uprawnionych do głosowania, t.j.: 
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemcach 
- nauczyciele Szkoły Podstawowej w Niemcach 
- pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Niemcach 
- rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Niemcach 

 określenie sposobu i warunków  głosowania, t.j.: 
- głosowanie przeprowadza powołana komisja wyborcza, w skład której wchodzą:   
  przedstawiciel Dyrekcji Szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel  
  Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 
- każda uprawniona osoba oddaje jeden głos na karcie do głosowania, zakreślając pole  
  przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata na Patrona Szkoły 
- wypełnioną kartę do głosowania wrzuca się do urny 
- udział w głosowaniu jest dobrowolny 

 
 
7. Czynności po głosowaniu: 



 Komisja wyborcza zlicza oddane na kandydatów głosy  
 Komisja wyborcza spisuje protokół z przeprowadzonego głosowania i liczenia głosów 

 
8. Ogłoszenie informacji o wyborze Patrona 
 Podanie do publicznej wiadomości, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

ogłoszeń, informacji o wybranym kandydacie na Patrona szkoły. 
9.  Zatwierdzenie kandydata na Patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców  
     i Samorząd Uczniowski. 
 
10.   Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę. 

 

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona 

 
 
 


