
Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Baniosze 

 

Szkoła Podstawowa w Baniosze rozpoczęła prace nad wyborem swego patrona  

i nadaniem imienia.  

  

1. Postanowienia ogólne 

Cel procedury 

Procedura określa zasady nadania imienia Szkole Podstawowej w Baniosze. 

 Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) 

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. 

 

Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły. 

 

1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać: klasy (oddziały), rada rodziców, rada 

pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Baniosze. 
2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub na stronie internetowej szkoły), w terminie do19 listopada 2021 r.  
3. Zbierania kandydatur, tworzenia list oraz sporządzania stosownej dokumentacji dokonuje 

zespół powołany do spraw organizacji nadania imienia. 
4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel 

Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 
5. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.  
6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony 

internetowej szkoły. 

 

Zasady wyboru patrona: 

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

pracownicy obsługi i administracji). 

2. Terminy poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół Koordynujący  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

3. Dyrektor w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby 

odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych. 

4. Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich 

realizację. 



5. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na zgłoszonych 

kandydatów. 

6. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2. 

7. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu  

z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza. 

8. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły następnego dnia po 

podliczeniu głosów. 

9. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na 

stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia. 

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze 

patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

11. Protokoły z realizacji działań zgodnych z planem pracy wraz z propozycją imienia wyłonioną 

droga wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy 

w Górze Kalwarii. 
  

2. Plan pracy 

 

DZIAŁANIA TERMIN 

1. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej  szkoły Zespołu 

Koordynującego do spraw wyboru patrona, w skład którego 

wchodzą: 

 p. Dariusz Słapek,  

 p. Monika Walczak 

 p. Agnieszka Sałańska,  

 p. Ewelina Płatek,  

 p. Anna Zięba,  

 p. Alina Pastuszka,  

 p. Beata Wójcik,  

 p. Joanna Zulczyk-Waligóra – Rada Rodziców,  

 p. Wioletta Rybicka – pracownik administracji  

 Julia Sieroń – przedstawiciel samorządu uczniowskiego   

15 września 2021 

2. Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy związanego  

z nadaniem imienia szkole. 
do 14 października 

2021 

3. Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników 

szkoły, uczniów, rodziców, 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 apelach szkolnych i godzinach  

wychowawczych, 

 rodziców - w czasie zebrań informacyjnych, 

 mieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły; 

 stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej 

zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, 

publikowanie materiałów. 

październik 2021 

 



4. Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru 

patrona szkoły. 
październik 2021 

5. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: 

 nauczycieli i pracowników szkoły 

 uczniów 

 rodziców 

do 19 listopada 2021 

6. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie 

biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). 

do 30 listopada 2021 

7. Wybory patrona szkoły. 1 grudnia 2021 

8. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. 2 grudnia 2021 

9. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Baniosze. 
8 grudnia 2021 

10. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę. grudzień 2021 

11. Popularyzacja postaci patrona  (prezentacje, konkursy, wystawy, 

pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych  

z patronem). 

styczeń –marzec 2022 

12. Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. marzec – kwiecień 

2022 

13. Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Baniosze: 
- msza św., 
- poświęcenie sztandaru, 
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
- część artystyczna. 

kwiecień- maj 2022 

  

  

                            Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona 

 

 

 

 

 

 

 



zał. nr 1 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY  

Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę 

…………………………………………………………………………………… 

na Patrona Szkoły Podstawowej w Baniosze  

Uzasadnienie 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

       

Podpis/-y 

zgłaszajacego/zgłaszających 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. nr 2 

KARTA DO GŁOSOWANIAW WYBORACH NA PATRONA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANIOSZE 

 

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.  

 

Okrągła pieczęć szkoły 

 


