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Procedura Wyboru Patrona i Nadania Imienia  

Szkole Podstawowej w Zarszynie 

§1 

Podstawa prawna 

 

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), 

- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  lutego  2019  r. w  sprawie  

szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 

502), 

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2021r. poz. 1372, 1834). 

 

§ 2 

Zasady ogólne 

 

Szkoła Podstawowa przyjmuje do realizacji działanie pod nazwą „Nadanie imienia szkole” 

Celem tego działania jest wyłonienie patrona – osoby lub grupy osób, których szczególne 

działania służyć będą naszym uczniom za życiowy drogowskaz. Jako placówka edukacyjna 

promujemy takie wartości, jak rodzina, Ojczyzna, edukacja, patriotyzm, tradycja, praca, wiara, 

przyjaźń. Pragniemy, aby Patronem naszej szkoły była postać (lub grupa osób), która będzie 

autorytetem dla naszych uczniów i wyróżnia się znacząco spośród innych oraz nie wzbudza 

kontrowersji moralno – etycznych i historycznych. Stanowi wzór godny naśladowania. 

Dzięki nadaniu imienia Szkoła Podstawowa w Zarszynie zyskuje: 

 indywidualną tożsamość odróżniającą ją od innych szkół, 

 opiera działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych  życiem, czynami  

i zasługami Patrona, 

 w ceremoniał szkoły wprowadza Obchody Dnia Patrona, 

 wzbogaca wiedzę społeczności szkolnej dotyczącą postaci Patrona Szkoły, 

 przybliża sylwetkę Patrona za pomocą miejsca w szkole poświęconemu promowaniu 

Patrona (gazetka, kącik, tablica), 

 współpracuje z instytucjami i osobami związanymi z Patronem Szkoły.  

 

§3 

Etapy przebiegu realizacji działania Wybór Patrona Szkoły 

 

1. Powołanie komisji do przeprowadzenia działań mających na celu wybór patrona szkoły 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz zaprezentowanie celu podjętych działań przez 

dyrektora szkoły. 

 Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań mających na celu wybór patrona szkoły, 

 W wyborach patrona szkoły udział bierze Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, 

uczniowie klas III – VIII, rodzice, pracownicy szkoły, lokalne organizacje, w tym rady 

sołeckie, KGW, parafia, osoby prywatne i cała społeczność Zarszyna  oraz Posady 

Zarszyńskiej. 
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2. Etapy wyboru patrona szkoły: 

 ogłoszenie przez dyrektora szkoły informacji o podjętym działaniu „Wybór patrona 

szkoły” (strona Internetowa szkoły, powiadomienie lokalnych instytucji i organizacji, 

ogłoszenia w kościele parafialnym), 

 zebranie wśród społeczności pisemnych  propozycji kandydatów na patrona szkoły wraz 

z uzasadnieniem, 

 ankieta  wśród społeczności z prezentacją biogramów poszczególnych sylwetek lub 

grupy osób,   

 zapoznanie uczniów z sylwetkami kandydatów na patrona, 

 głosowanie uczniów, 

 podsumowanie wyników ankiet i głosowania.  

 

 §4 

Zasady wyłonienia kandydatów na Patrona i przeprowadzenia jego wyboru 

 

1. Komisja ds. wyboru Patrona Szkoły wraz z przedstawicielami SU wyłoni kandydata, 

który zdobył największą liczbę głosów w ankietach i  w głosowaniu uczniów (sporządzony 

zostanie protokół). 

2. Na stronie Internetowej szkoły oraz na apelu szkolnym zostaną przedstawione  wyniki 

wyboru Patrona Szkoły  

3. Komisja ustala harmonogram działań oraz datę planowanej uroczystości nadania 

imienia szkole.  

4. W przypadku równej liczby głosów, wyboru dokona komisja ds. wyboru patrona 

(sporządzony zostanie protokół). 

 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Na stronie Internetowej szkoły, w lokalnych mediach i na apelu szkolnym zostanie 

przekazana informacja dotycząca Patrona szkoły oraz daty i harmonogramu planowanej 

uroczystości nadania imienia szkoły. 


