
PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARGINI 

 

 

I. CEL PROCEDURY 

Procedura określa zasady nadania imienia Szkole Podstawowej w Dargini 

II. PODSTAWA PRAWNA  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019r., poz. 502) 

III. ZAŁOŻENIA PROCEDURY 
 

1. Niniejsza procedura została opracowana przez zespół organizacyjny ds. nadania 
imienia szkole. Podlega ona zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i 
Samorząd Uczniowski. Działania opisane w tym dokumencie mają doprowadzić do 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Dargini. 

2. Procedura została zatwierdzona przez nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
w dniu 15.06.2022, przez Radę Rodziców w dniu 15.06.2022 oraz przez Samorząd 
Uczniowski w dniu 15.06.2022. 
 

IV. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów 
prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w 
Dargini 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

a) Zyska własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół 
b) Będzie budować własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, 

które reprezentował swoim życiem i działalnością 
c) Będzie promowała postać patrona 
d) Będzie mogła pozyskiwać do współpracy osoby i instytucje związane z patronem 
e) Będzie tworzyła własny ceremoniał 

 
V. OKREŚLENIE ZASAD I TERMINU ZGŁASANIA KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY 

 
1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać oddziały, rada rodziców, rada 

pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Dargini 
2. Każdy organ może złożyć maksymalnie trzech kandydatów na patrona szkoły. 



3. Kandydatury na patrona są zgłaszane na druku, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej procedury w terminie do 24 czerwca 2022r. – druk jest dostępny w 
sekretariacie szkoły, na stornie internetowej szkoły oraz zostanie wysłany do rodziców 
poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Zbieranie kandydatur, tworzenie list rankingowych oraz sporządzania stosownej 
dokumentacji dokona zespół organizacyjny ds. nadania imienia szkole wraz z zarządem 
Rady Rodziców.  

5. W skład komisji wyborczej wchodzi  przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel 
Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

6. Komisja wyborcza dokona wyboru trzech kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani 
społeczności szkolnej na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły, szkolnym 
facebooku, poprzez dziennik elektroniczny. 

7. Za umieszczenie informacji o których mowa w pkt. 5 odpowiada administrator strony 
internetowej szkoły, szkolnego facebooka oaz administrator dziennika elektronicznego 

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

9. Kandydatami mogą być podróżnicy, pisarze, lokalni działacze oraz inne podmioty, 
których działanie jest wzorem do naśladowania 

10. Kandydat na patrona powinien być narodowości polskiej, nie może być postacią 
fikcyjną. 

11. Kandydatem nie może być patron, którego imię nosi inna szkoła w Gminie Bobolice 
12. Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
13. Po zatwierdzeniu kandydata złożony zostanie wspólny wniosek o nadanie imienia 

Szkole do Organu Prowadzącego Szkołę wraz z wyczerpującą prezentacją sylwetki 
patrona. 
 
 

VI. ZASADY WYBORU PATRONA SZKOŁY 
 

1. Prawo do wyboru patrona mają uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Dargini 

2. Wybór patrona następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wybranych 
kandydatów. 

3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie do głosowania umieszczonej w 
dzienniku elektronicznym – załącznik nr 1 do niniejszej procedury 

4. Głosowanie odbędzie się w dniach od 01.09. do 09.09.2022r. do godz. 13:00 
5. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z 

wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada komisja wyborcza. 
6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły w dniu 09.09.2022r. do 

godziny 15:00. 



7. Wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, 
stronie internetowej i facebooku szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze 
patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Etap Działania Termin Odpowiedzialni 

Ogłoszenie 
wewnętrznego 
konkursu na 
imię szkoły 

Wniosek do Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców 
i Samorządu Uczniowskiego o 
wszczęcie Procedury nadania 
szkole imienia. Na zebraniach 
o wymienionymi organami 
szkoły 

Do 
30.05.2022 

Dyrektor szkoły 

Przygotowania 
do wyboru 
Patrona 

Powołanie zespołu 
organizacyjnego ds. nadania 
szkole imienia 

Do 
10.06.2022 

Dyrektor szkoły 

 

Opracowanie i przedstawienie 
procedury wraz z 
harmonogramem działań 
nauczycielom, uczniom i 
rodzicom 

Do 
17.06.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 

Poinformowanie organu 
prowadzącego oraz organu 
nadzorującego o wszczęciu 
procedury nadania szkole 
imienia 

Do 
24.06.2022 

Dyrektor szkoły 

 

Przeprowadzenie zajęć z 
wychowawcą „W 
poszukiwaniu autorytetów – 
kto powinien zostać patronem 
szkoły?” 

Do 
22.06.2022 

Wychowawcy 
oddziałów 

 
Rozpropagowanie idei 
nadania imienia szkole w 
środowisku lokalnym  

Do 
17.06.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 
Wybór kandydatów na 
patrona przez nauczycieli oraz 

Do 
24.06.2022 

Dyrektor szkoły 



pracowników administracji i 
obsługi 

 
Wybór kandydatów na 
patrona przez rodziców 

Do 
24.06.2022 

Przewodniczący 
Rady Rodziców 

 
Wybór kandydatów na 
patrona przez uczniów 

Do 
24.06.2022 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego wraz 
z przewodniczącym 

SU 

 

Opracowanie informacji nt. 
zgłoszonych przez RP, RR i SU 
trzech kandydatów i 
umieszczenie ich na tablicy, 
facebooku i stronie 
internetowej 

Do 
30.06.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 

Prowadzenie tablicy 
poświęconej wyborowi 
patrona (w szkole, na 
facebooku, stronie 
internetowej) 

Do 
10.07.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 

Stworzenie na stronie 
internetowej strony zakładki 
poświęconej pracom nad 
nadaniem imienia , 
publikowanie materiałów  

Do 
10.07.2022 

Administrator 
strony internetowej 

 Powołanie komisji wyborczej  
Do 

23.06.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 
Przeprowadzenie wyborów na 
patrona szkoły 

Od 01.09. do 
09.09.2022 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 
 Ogłoszenie wyników wyborów 09.09.2022 Komisja wyborcza 

 

Posiedzenie Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców 
i samorządu Uczniowskiego 
zatwierdzające wybranego 
kandydata na patrona  

Do 
14.09.2022 

Dyrektor szkoły 

 
Sformułowanie i złożenie 
wspólnego wniosku do organu 

Do 
15.09.2022 

Dyrektor szkoły 



prowadzącego o nadanie 
imienia szkole 

 

Uchwała organu 
prowadzącego w sprawie 
nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Dargini 

Do 
31.10.2022 

Organ prowadzący 

 
Opracowanie i wydanie 
broszury dotyczącej patrona 

Do 
30.11.2022 

Wybrani 
nauczyciele 

Przygotowania 
do 
uroczystości 
nadania 
imienia szkole 

Przeprowadzenie i 
rozstrzygnięcie konkursu na 
logo szkoły 

Do 
16.01.2023 

Nauczyciele 
plastyki, techniki 

 
Przeprowadzenie i 
rozstrzygnięcie konkursu na 
hymn szkoły 

Do 
16.01.2023 

Nauczyciele muzyki 

 

Zorganizowanie konkursów - 
literackiego, plastycznego, 
prezentacji- związanych z 
patronem 

Rok szkolny 
2022/2023 

Nauczyciele języka 
polskiego, plastyki, 

informatyki oraz 
innych 

przedmiotów 

 

Zorganizowanie zbiórki 
środków finansowych na 
sztandar szkoły oraz tablicę 
pamiątkową 

Po podjęciu 
uchwały przez 

organ 
prowadzący 

Dyrektor szkoły i 
Rada Rodziców 

 

Zaprojektowanie oraz 
wykonanie sztandaru i tablicy 
pamiątkowej związanej z 
nadaniem imienia 

Do 
30.04.2023 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole oraz 
nauczyciele plastyki 

 
Przygotowanie scenariusza 
uroczystości nadania szkole 
imienia 

Do 
31.03.2023 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole oraz 
nauczyciele języka 

polskiego 

 
Wykonanie zaproszeń na 
uroczystość 

Do 
14.04.2023 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 



 
Zaprojektowanie i 
przygotowanie dekoracji 

Do 
12.05.2023 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole oraz 
nauczyciele plastyki 

 
Zaplanowanie i przygotowanie 
poczęstunku 

maj/czerwiec 
2023 

Zespół 
organizacyjny ds. 
nadania imienia 

szkole 

 
Uroczystość nadania szkole 
imienia i przekazania 
sztandaru 

Do 
10.06.2022 

Dyrektor szkoły 

 

VIII. PODSUMOWANIE 
1. Po nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Dargini należy wypracować formy działań 

wychowawczych związanych z honorowaniem patrona szkoły 
2. Należy nawiązać współpracę ze szkoła/szkołami o tym samym imieniu 
3. Będą prowadzone lekcje związane z patronem 
4. Zostaną zorganizowane spotkania z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio 

zawiązani są z patronem 
5. Zostaną zorganizowane wycieczki w miejsca związane z patronem 
6. Na stronie internetowej szkoły będą umieszczone informacje o patronie w zakładce 

„Patron szkoły”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Załącznik nr 1 do procedury nadania imienia SP w Dargini  

 

 



ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DARGINI 

 

Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę ………………………………………………..……………………………………………. 

na patrona Szkoły Podstawowej w Dargini 

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Podpis/y zgłaszającego/zgłaszających 

 

 

  

Załącznik nr 2 do procedury nadania imienia SP w Dargini 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DARGINI 



 

 

KANDYDACI 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

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

 

Informacja: 

Głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce po prawej stronie, obok 
wybranego patrona 

Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosów 


