
PROCEDURA 

NADANIA  IMIENIA  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  

 W  JASIENICY  ROSIELNEJ 

Podstawy prawne nadania szkole imienia: 

1) § 1 ust 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2  

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624  

z późniejszymi zmianami) 

2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym - Art. 7 ust. 1 pkt 8  

i art. 18 ust. 2, pkt 15 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tekst jednolity). 

Cel procedury: 

1.Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej  

w Jasienicy Rosielnej. 

2. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Uzasadnienie procedury nadania imienia szkole: 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

- uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 

- promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania, 

- w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, 

- może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem 

i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność, 

- wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem. 

Zasady: 

1. W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, społeczność 

lokalna, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni). 

2. Każda społeczność przedstawia swojego kandydata. 

3. Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”. 

4. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza 

osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych. 



6. Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów  

i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację. 

Tryb postępowania: 

1. Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

o wszczęcie procedury nadania szkole imienia. 

2. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nadania imienia szkole. 

3. Ustalenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej harmonogramu działań. 

4. Wytypowanie kandydatur na patrona szkoły. 

5. Prezentacja kandydata na patrona. 

6. Wybór patrona. 

7. Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat patrona. 

8. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego 

szkołę. 

9. Powiadomienie Kuratorium Oświaty o działaniach związanych z nadaniem 

szkole imienia. 

10. Podjęcie przez Radę Gminy w Jasienicy Rosielnej stosownej uchwały. 

11. Zorganizowanie przez Szkołę uroczystości nadania szkole imienia. 

12. Tworzenie ceremoniału szkoły. 

13. Praca z patronem. 

Skład zespołu zadaniowego ds. nadania szkole imienia: 

Kielar Jurek 

Szuba Grażyna 

Szewczyk Małgorzata 

Śnieżek Krzysztof 

 

Zadania zespołu:  

koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz 

opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pn. 

„Nadanie imienia szkole”.  

 Harmonogram działań związanych z nadaniem imienia  Szkole Podstawowej w Jasienicy 

Rosielnej (styczeń 2018 - październik 2018). 

Harmonogram działań: 

Lp. Termin Działania 

I - Czynności wstępne 

1. 24 styczeń 

2018r. 

Poinformowanie Rady Pedagogicznej przez dyrektora szkoły  

o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole, , 

zapoznanie z procedurą nadania szkole imienia, powołanie zespołu 

koordynującego prace.  

2. 26 styczeń 

2018 r.  

Poinformowanie rodziców podczas ogólnego zebrania o podjęciu 

działań zmierzających do nadania imienia, przeprowadzenie ankiety 

wśród rodziców. 



3. Styczeń, luty Poinformowanie uczniów podczas apelu oraz przez wychowawców. 

4. Luty 2018 r.  Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej 

pracom nad nadaniem imienia szkole, publikowanie materiałów – 

Odpowiedzialny: A. Szmyd 

 

Wybory kandydatów przez uczniów 

5. Luty 2018 r.  

 

 

 

15.02 – 

22.02.2018 

r. 

 

 

 

Marzec 2018 

r. 

Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z projektem działań  

i harmonogramem.- opiekunowie samorządów.   

Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzą lekcje wychowawcze na 

temat: „W poszukiwaniu autorytetów – kto może być patronem naszej 

szkoły?”   

Odbędą się w klasach dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona 

szkoły. Debata uczniowska nt. :Kto powinien zostać patronem naszej 

szkoły? 

Uczniowie  z zostaną zapoznani z sylwetkami kandydatów na apelu, 

lekcjach wychowawczych, gazetkach ściennych, stronie internetowej 

szkoły. 

Uczniowie każdej klasy wybiorą dwóch kandydatów, którzy uzyskali 

największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. 

Wychowawcy klas sporządzą protokół z głosowania. Wyniki 

głosowania klas zgromadzi p. G. Szuba. 

Zespół koordynujący wyłoni 2 kandydatury , które uzyskają 

największą liczbę głosów. 

 
 

Wybory kandydatów przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
 

6.  Luty – 

marzec 2018 

r. 

Powołuje się 4 zespoły: 

1. Nauczycieli dzieci przedszkolnych,  klas I – III, świetlicy. 

2. Nauczycieli przedmiotów humanistycznych. 

3. Nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  

i wychowania fizycznego.  

4. Pracowników administracji i obsługi. 

Każdy zespół wyłoni jedną kandydaturę z uzasadnieniem. 

Lista kandydatów zastanie wywieszona w pokoju 

nauczycielskim do 9 marca 2018 r. Pod koniec marca w 

tajnym głosowaniu zostaną wyłonione 2 kandydatury, wybrane 

przez grono pedagogiczne i pracowników obsługi. Za 

przeprowadzenie głosowania odpowiedzialna jest p. S. 

Długosz. 

Komisja skrutacyjna: S. Długosz, K. Jara. 

Wybory kandydatów przez rodziców  i mieszkańców Jasienicy 

7. Luty - 

marzec 2018 

Stosowne ogłoszenie podane zostanie przez proboszcza parafii 

Jasienica Rosielna. Informacja znajdzie się również w Urzędzie 



r. Gminy. Społeczność lokalna będzie mogła uczestniczyć w wyborze 

patrona poprzez przedstawienie swoich propozycji. Kandydatury 

można zgłaszać do 9 marca 2018 r. na adres szkoły, adres e– mail 

(rosiel@poczta.onet.pl) lub w sekretariacie szkoły. Rodzice uczniów 

otrzymają pisemne informacje o wyborze patrona z prośbą o 

wypisanie swojej kandydatury. Zwrot mini – ankiet nastąpi poprzez 

uczniów do wychowawców klas. Zespół koordynujący spośród 

kandydatur zgłoszonych przez środowisko lokalne i rodziców wyłoni 

dwie najczęściej powtarzające się propozycje. 

 

II – Prezentacja kandydatów 

 

8. 12 marca – 

13 kwietnia 

2018 r. 

Zespół koordynujący, we współpracy z wychowawcami 

i Samorządem Uczniowskim przygotowuje prezentację co najwyżej  

6 kandydatów wybranych przez nauczycieli (2), uczniów (2), 

rodziców i mieszkańców (2).  

Uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców przygotują 

plakaty informacyjne, gazetki na korytarzach szkolnych, prezentacje 

multimedialne. 

Nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje 

wychowawcze. Działania te mają przybliżyć całej społeczności 

szkolnej kandydatów na patrona.   

 

III – Ogólnoszkolne wybory 

 

9. Kwiecień 

2018 r. 

Głosowanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.   

Głosowanie tajne, zwykłą większością głosów.  

Głosowanie rodziców odbędzie się poprzez rozdanie do domów 

anonimowej karty do głosowania (w kopertach). 

Regulamin głosowania umieszczony zostanie na gazetkach, stronie 

internetowej szkoły. 

Komisja skrutacyjna opracowuje wyniki. W przypadku takiej samej 

liczby głosów, przeprowadza wybory uzupełniające wśród rodziców, 

uczniów i nauczycieli. 

 

IV – Dalsze przygotowania do nadania imienia szkole 

10. Kwiecień 

2018 r. 

Ogłoszenie wyników na apelu, stronie internetowej, gazetce ściennej. 

Akceptacja kandydata na patrona szkoły podczas posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

Przygotowanie wniosku do Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie o nadanie imienia szkole. 

Przygotowanie wniosku dla Rady Gminy o nadanie imienia szkole. 

Po otrzymaniu stosownej Uchwały Rady Gminy , Rada Pedagogiczna 

przystąpi do dalszych prac nad organizacją uroczystości. 

 maj – 

czerwiec 

2018  

Podjęcie szerokich działań w celu poznania patrona szkoły: 

- Przygotowanie wystawy poświęconej patronowi. 

- Popularyzacja patrona na lekcjach, godzinie z wychowawcą. 

- Zredagowanie hymnu szkoły i jego linii melodycznej. 

- Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły. 

- Konkurs plastyczny związany z patronem. 

- Konkurs na logo szkoły. 

- Ogłoszenie konkursu plastycznego na projekt sztandaru szkoły. 



 

Uzgodniono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.02.2018 r. 

  

  

 

11. Maj – 

czerwiec 

2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Październik 

2018 r. 

 

 

Kolejne 

miesiące i 

lata szkolne. 

Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole. 

Zespół Organizacyjny opracowuje plan zadań związanych z 

uroczystością nadania imienia szkole. 

Wystąpienia do Rady Gminy, Rady Rodziców, sponsorów o pomoc 

w sfinansowaniu przedsięwzięcia. 

Zaprojektowanie sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej. 

Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania 

sztandaru.  

 

Zaprojektowanie i zamówienie zaproszeń dla gości. 

Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia.  

Urządzenie wystawy prac uczniów związanych z postacią patrona, 

przygotowanie dekoracji, wystroju klas, poczęstunku. 

Przygotowanie folderu o szkole i patronie, publikacja na 

stronie internetowej szkoły. 

Publikacja na stronie internetowej szkoły działań podjętych 

przez uczniów, nauczycieli, rodziców i władze samorządowe. 

Uroczystość nadania imienia. Msza św. w kościele, uroczystość 

w szkole, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zwiedzanie szkoły, 

poczęstunek. 

Podejmowanie dalszych działań popularyzujących, upamiętniających  

i promujących patrona szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym. 

Corocznie organizowany w placówce „Dzień Patrona”. Nawiązanie 

współpracy z innymi placówkami o tym samym imieniu. 

 


