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Procedura i plan nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratowicach 

 

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz.1591) Podstawa prawna nadania szkole imienia  

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym Art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm Podstawa prawna nadania szkole imienia  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) Podstawa prawna nadania szkole imienia  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 256, poz. 2572 z późn. zm.) Podstawa prawna 

nadania szkole imienia  

 

 

• Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

• Poprzez nadanie imienia szkoła: 

-  uzyskuje indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 

-  promuje patrona,  

-  pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, 

-  wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania efektywnej współpracy, 

-  może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, 

-  wzbogaca szkolną tradycję o obrzędowość związaną z patronem. 

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2001,nr,142/poz,1591,ujednolicony.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2001,nr,142/poz,1592,ujednolicony.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2001,nr,142/poz,1592,ujednolicony.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2001,nr,61.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2001,nr,61.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572
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• Zasady wyboru patrona: 

-  wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele), 

-  wszyscy realizują projekt pod nazwą „Poszukujemy autorytetów” 

-  terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

-  Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych, 

-  Dyrektor Szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację, 

-  protokoły z realizacji projektu „Poszukujemy autorytetów” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek 

o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Czernicy. 

 

 

Plan pracy nad nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Ratowicach 

(grudzień 2015 – czerwiec 2016) 

Etap pracy Działania Termin Osoby odpowiedzialne 

Wybór patrona Podjęcie uchwałą Rady Pedagogicznej decyzji o 

przystąpieniu do procedury nadania imienia szkole. 

XII 2015 Dyrektor szkoły 

Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu 

zajmującego się koordynacją działań związanych                        

z nadaniem imienia szkole. 

XII 2015 Dyrektor szkoły 

Opracowanie planu działań XII 2015 Izabela Sztela 

Poinformowanie o podjętych działaniach rodziców i XII 2015 Dyrektor szkoły, wszyscy 
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uczniów szkoły. nauczyciele 

Założenie listy, na którą wszyscy będą mogli wpisywać 

kandydatury na patrona szkoły.  

XII 2015 Izabela Sztela 

Poszukiwanie sponsorów. XII 2015 – V 2016 Dyrektor szkoły 

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej 

zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, 

publikowanie materiałów.  

I  2016 Anna Świtkowska 

Prowadzenie tablicy informacyjnej poświęconej wyborowi 

patrona. 

XII 2015 – VI 2016 Grzegorz Jarząbek 

Elżbieta Marszałek 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych, lekcji historii i 

języka polskiego na temat zgłoszonych kandydatów. 

 do 5 III 2016 Wychowawcy 

Grzegorz Jarząbek 

Przygotowanie przez uczniów plakatów i gromadzenie 

informacji poświęconych proponowanym patronom. 

 II – III  2016 Wychowawcy 

Grzegorz Jarząbek 

Szkolny konkurs na najciekawszy plakat. do 5 III 2016 Małgorzata Haczkowska 

Agata Brożek 

Dorota Pelc 

Przeprowadzenie kampanii i wyborów na patrona szkoły.  Do końca III 2016 Opiekun SU, dyrektor 

Zatwierdzenie patrona przez Radę Pedagogiczną. III 2016 dyrektor szkoły 

Wniosek do organu 

prowadzącego 

Złożenie wniosku o nadanie imienia szkole do organu 

prowadzącego 

III-IV 2016 dyrektor szkoły 

Popularyzacja patrona Wydanie broszury prezentującej wyniki wyborów i  Do 15 IV 2016 Sylwia Kopczyk 



4 
 

przybliżającej osobę patrona. Agata Brożek 

Nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie współpracy z innymi 

szkołami mającymi tego samego patrona. 

III-IV 2016  dyrektor szkoły 

Elżbieta Marszałek 

Nakręcenie z uczniami filmu o szkole i przyszłym patronie i 

umieszczenie go na stronie internetowej szkoły. 

III-IV 2016 Anna Świtkowska 

Izabela Sztela 

Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach 

wychowawczych. 

III – IV 2016 Wszyscy nauczyciele 

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o 

patronie. 

IV 2016 Anna Świtkowska 

Marlena Rybicka 

Konkurs wiedzy o patronie. IV 2016 Grzegorz Jarząbek 

Izabela Sztela 

Konkurs na komputerowe logo szkoły . V 2016 Anna Świtkowska 

Sylwia Kopczyk 

Agata Brożek 

Przygotowanie do 

uroczystości nadania 

imienia szkole 

Zaprojektowanie sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, 

okolicznościowych odznak i zlecenie ich wykonania 

firmom. 

III _IV 2016 Dyrektor szkoły, zespół 

koordynujący działania 

związane z nadaniem 

imienia szkole 

Przygotowanie tablicy z informacjami o patronie oraz 

gabloty do przechowywania sztandaru. 

V 2016 Dyrektor szkoły, zespół 

koordynujący działania 

związane z nadaniem 
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imienia szkole 

Przygotowanie scenariusza przebiegu uroczystości nadania 

imienia szkole. 

IV 2016 Zespół koordynujący 

działania związane z 

nadaniem imienia szkole 

Przygotowanie części artystycznej na uroczystość, 

wykonanie zaproszeń dla władz, dyrektorów szkół w gminie 

Czernica, byłych dyrektorów SP Ratowice, przedstawicieli 

szkół noszących to samo imię, sponsorów, mediów. 

V 2016 Zespół koordynujący 

działania związane z 

nadaniem imienia szkole 

Przygotowanie wystawy prac związanych z postacią patrona 

oraz zadbanie o uroczysty wystrój szkoły i świetlicy 

wiejskiej. 

VI 2016 Małgorzata Haczkowska 

Dorota Pelc 

Sylwia Kopczyk 

Zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości. VI 2016 Katarzyna Harań 

Uroczystość nadania 

imienia szkole 

Msza święta w kościele, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 

część artystyczna w świetlicy wiejskiej, zwiedzanie szkoły, 

poczęstunek. 

VI 2016 Wszyscy nauczyciele 

 

 

Opracowanie: Izabela Sztela 

 


