
PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

NADANIE IMIENIA 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁDAKACH

1. Postanowienia ogólne

Cel procedury

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

 Podstawa prawna

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

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

Zasady wyboru patrona:
 w wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele    

oraz pracownicy obsługi i administracji),
 wszyscy realizują projekt pod nazwą „NADANIE IMIENIA SZKOLE”,
 terminy poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący                   

w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne 

za realizację zadań szczegółowych,
 Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów nadania imienia 

szkole,
 Protokoły z realizacji projektu „NADANIA IMIENIA SZKOLE” wraz z propozycją imienia 

wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane 
do Urzędu Gminy w Rzekuniu.

 



2. Plan pracy

l.p. Działania Termin
1. Powołanie przez dyrektora  szkoły zespołu 

koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład 
którego wchodzą:
Aneta Dyjak – przewodnicząca
Marlena Czaplicka – członkini
Jolanta Gąska – członkini
Katarzyna Wocial - członkini

Wrzesień 2022 r. 

2. Opracowanie przez zespół koordynujący planu pracy 
nad nadaniem imienia szkole

Październik 2022 r. 

3. Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, 
rodziców, uczniów, pracowników szkoły, mieszkańców 
miejscowości:
- informacja o podjęciu działań zmierzających               
do nadania imienia szkole;
- zaznajomienie z planem działań podjętych w celu 
wyboru patrona szkoły:
nauczycieli  - podczas zebrania Rady Pedagogicznej
uczniów – na godzinach z wychowawczych
rodziców – w czasie zebrań szkolnych
mieszkańców – informacja na szkolnym Facebook  

Listopad 2022 r. 

4. Opracowanie przez zespół koordynujący regulaminu 
wyboru patrona szkoły.

Listopad 2022 r. 

5. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:
- nauczycieli i pracowników szkoły
- uczniów
- rodziców

do 22 grudnia 2022 r. 

6. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona 
(opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia 
z uczniami).

Styczeń – luty 2023 r. 

7. Wybór patrona szkoły. Ogłoszenie informacji o wyborze 
patrona szkoły. 

Marzec 2023 r. 

8. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

Marzec 2023 r.

9. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 
prowadzącego szkołę.

Marzec 2023 r.

10. Popularyzacja postaci patrona  (prezentacje, konkursy, 
wystawy, pozyskanie  do biblioteki pozycji książkowych 
związanych z patronem).

Kwiecień – czerwiec 2023 r. 

11. Opracowanie ceremoniału szkolnego. Maj – czerwiec 2023 r.
Nawiązanie współpracy ze sponsorami ( pomoc             
w zakupieniu sztandaru, doposażenie biblioteki              
w materiały dotyczące patrona, przygotowania
uroczystości).

Maj – czerwiec 2023 r.

12. Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. Wrzesień – listopad 2023 r. 
13. Uroczystość nadania imienia szkole w zależności od daty 

odebrania sztandaru



Zasady wyboru patrona szkoły

1) Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski, społeczności lokalnej,
osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.

2)  Kandydatami  mogą  być  np.:  pisarze,  lokalni  działacze,  patrioci,  podróżnicy  oraz  inne
podmioty np. organizacje, których działanie jest wzorem do naśladowania.

3) Kandydat na Patrona powinien być narodowości polskiej, nie może być postacią fikcyjną.

4) Kandydatem na Patrona nie może być osoba lub podmiot, której imię nosi inna szkoła w
Gminie Rzekuń.

5) Przesłanką wyboru jest idea, aby wybrana postać patrona była: 

 - adekwatna do wieku uczniów naszej szkoły,  

 - miała związek z regionem i jego historią, 

 -  była  autorytetem  dla  uczniów  w  zakresie  wartości  preferowanych  w  szkole  takich  jak:
wskazywanie  wzorców  postępowania,  zaangażowanie  w  zdobywanie  wiedzy  i  umiejętności
a także rozwoju wartości, takich jak, np. patriotyzm, odwaga, odpowiedzialność, cierpliwość,
wytrwałość, pracowitość, konsekwencja, poszanowanie życia.

6) W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele
oraz pracownicy obsługi i administracji).

7) Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru Patrona znajdują się w procedurze.

Wybory kandydatów:

1) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

a) uczniowie klasy wraz z wychowawcą

b) Rada Rodziców

c) Rada Pedagogiczna

d) pracownicy administracyjni i obsługi

e) grupa co najmniej 20 osób (np. rodzice, uczniowie)

2) Każdy organ uprawniony do zgłoszenia kandydatur może zgłosić maksymalnie dwóch 
kandydatów.

3) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na Patrona z krótkim

uzasadnieniem wyboru, którego wzór znajduje się w załączniku (załącznik nr 1)

4) Podpisane przez osoby uprawnione zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 
określonego w harmonogramie.



5)  Zespół  koordynujący  (Dyrektor  szkoły,  po  dwóch  przedstawicieli  Rady  Rodziców,  Rady
Pedagogicznej  oraz  Samorządu  Uczniowskiego)  przygotuje  alfabetyczną  listę  zgłoszonych
kandydatur, dokona sprawdzenia zgłoszonych kandydatur pod względem formalnym, dokona
selekcji kandydatur i pozostawi trzy kandydatury, spośród których zostanie wyłoniony Patron
szkoły. 

Wybory Patrona

1) Termin i sposób wyboru określa procedura.

2) Do głosowania uprawnieni są: uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły,

3) Wybory przeprowadza komisja powołana przez Zespół.

4) Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.

5) Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym 
podpisem  na stosownej liście (załącznik nr 2)

6) Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym 
kandydacie.

7) Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów i spisuje protokół przebiegu
wyborów (załącznik nr 3).

8) Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. 

9) W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę głosów,
kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli Zespołu (Dyrektor szkoły, po dwóch
przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego).

10) Zatwierdzenie kandydata na Patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora szkoły.

  11) Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Szkole do organu   
prowadzącego szkołę.



Załącznik nr 1

 Zgłoszenie kandydata na Patrona

 Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę 

……………………………………….…………………………………………… 

na Patrona Szkoły Podstawowej w Ołdakach.

Uzasadnienie, czy lub w jaki sposób:

Postać Patrona jest adekwatna do wieku uczniów szkoły podstawowej: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postać Patrona ma związek z regionem i jego historią: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wskazuje na wzorce postępowania ………………………………………………………………………………………...……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………….

Angażuje w zdobywanie wiedzy i umiejętności ……………………………………………………………………..………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………….

Angażuje w rozwój wartości np.:  patriotyzm,  odwaga, odpowiedzialność, cierpliwość, wytrwałość, 
pracowitość, konsekwencja, poszanowanie życia ……………………………..………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Podpisy osób zgłaszających kandydaturę: 



Załącznik nr 2

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach Patrona Szkoły Podstawowej w Ołdakach

             
Kandydaci: 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

INFORMACJA 
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce po lewej stronie, obok
nazwiska. 
Postawienie   znaku   „x”   w   kratce   obok   nazwiska   dwóch   lub   więcej   kandydatów   albo
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.



Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU WYBORU PATRONA

Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Komisja Wyborcza w składzie:

1. .…………………………………………….

2. .…………………………………………….

3. .…………………………………………….

4. .…………………………………………….

5. .…………………………………………….

stwierdza, że w dniu …………………… odbyły się wybory kandydata na Patrona 
Szkoły Podstawowej w Ołdakach. W wyborach wzięło udział:

……………… uczniów

……………… pracowników szkoły

……………… rodziców

razem ……………… osób uprawnionych do głosowania

Ilość kart wyjętych z urny: ……………… 

Kart ważnych: ……………… 

Kart nieważnych: ………………

Głosów ważnych: ……………… 

Głosów nieważnych ………………

Podpisy Komisji: 



GŁOSY WAŻNE ODDANO NA NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW:

Kandydat oraz ilość oddanych głosów:

1. …………………………………………………………………………… ………………………....

2. …………………………………………………………………………… ………………………....

       3.    …………………………………………………………………………… ………………………....

KOMISJA WYBORCZA stwierdza, że spośród kandydatów na Patrona Szkoły Podstawowej  w Ołdakach 
większością głosów wybrano

…………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków Komisji:

1. .…………………….……………………..……………

2. .……….……….………………………….……………

3. .……………..……………………….…………………

4. .……………….…………………..……………………

5. .……………………………………….…………………
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