
WYBÓR PATRONA SZKOŁY - PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU 
 

1. Podstawa prawna 
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz.649)  

2. Cel procedury 
Procedura określa zasady nadania imienia Szkole Podstawowej w Liczu. 

3. Zakres procedury 
Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zainteresowanych 
mieszkańców Licza. 
Poprzez nadanie imienia szkoła: 

➢ zyskuje nową tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół; 
➢  buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet wybranego patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością; 
➢  promuje postać patrona; 
➢  pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem; 
➢ tworzy własny ceremoniał. 

4. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły. 

5. Określenie zasad wyboru patrona szkoły. 

6. Harmonogram działań. 
Terminy realizacji poszczególnych działań mogą ulec zmianie, w zależności od bieżącej sytuacji w szkole. 

 
Etap Działania Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi, sposób realizacji 

I. Etap 
przygotowawczy 

1. Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego o wszczęcie procedury nadania szkole imienia 

wrzesień dyrektor 
 

 

2. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z 
nadaniem szkole imienia 

wrzesień dyrektor J.Żółtańska-koordynator 
J.Kowalska, APolonis, 
M.Siejakowski, O.Buczkowska, 
E.Łukaszewicz 

3. Opracowanie i przedstawienie procedury i harmonogramu 
działań nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi i 
mieszkańcom 

październik/listopad powołany zespół 
 

wychowawcy klas 
J. Żółtańska 

Nauczycielom - podczas rady 
pedagogicznej; rodzicom - przez 
Librusa; uczniom - na godzinie 
wychowawczej; mieszkańcom - 
publikacja na grupie 
społecznościowej pn. Licze oraz 
na szkolnej stronie internetowej 
(zakładka PATRON) 

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

listopad dyrektor  

5. Przeprowadzenie godzin wychowawczych we wszystkich listopad wychowawcy klas  
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klasach na temat „W poszukiwaniu autorytetów – kto powinien 
zostać patronem naszej szkoły?” 
6. Powołanie komisji wyborczej październik dyrektor RP – J.Żółtańska, RR-K. 

Traczyk,SU – Z.Matyla 
7.Pozyskiwanie środków na sztandar i tablicę pamiątkową listopad- kwiecień dyrektor, radny Gminy 

Kwidzyn 
 

II. Wybór 
kandydatów 

1. Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, 
pracowników administracji, rodziców, uczniów i mieszkańców 

do 30 listopada członkowie 
społeczności szkolnej i 

lokalnej 

Na   kartach zgłoszenia kandydata  
zgodnie z zasadami zgłaszania 
kandydatur na patrona szkoły 
(załącznik nr 1) 

2. Wybór najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie 
listy maksymalnie 4 kandydatur 

do 14 grudnia Komisja Wyborcza Zamieszczenie informacji (lista  
wybranych kandydatów) – na 
stronie internetowej w zakładce 
PATRON 

III. Prezentacja 
kandydatów na 
patrona 

1.  Przygotowanie wystaw poświęconych wybranym kandydatom 
(sztalugi) 

do 14 lutego J.Kowalska 
J.Żółtańska 
A.Polonis 

 

2. Zamieszczenie informacji o wybranych kandydatach na patrona 
na stronie internetowej szkoły – zakładka PATRON. 

do 14 lutego J.Żółtańska 
J. Maron 

Na grupie społecznościowej 
LICZE 

IV. Wybór patrona 1.Referendum związane z wyborem patrona (ogłoszenie wyników 
wyborów). 
 

7 marca Komisja Wyborcza Na kartach do głosowania  wg 
zasad wyboru patrona szkoły 
(wzór nr 2, załącznik nr 2 ) 
Protokół z głosowania  

2. Ogłoszenie wyników wyboru patrona 17.03.2023 Komisja Wyborcza Tablica informacyjna/sztalugi; 
zakładka PATRON, media 
społecznościowe- grupa LICZE 
(massenger) 

3. Posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu 
uczniowskiego i mieszkańców (radny lub sołtys) zatwierdzające 
wybranego patrona. 

21.03.2023 dyrektor Podjęcie uchwały przez RP 

4. Sformułowanie wspólnego wniosku przez RP, RR, SU, 
pracowników szkoły i mieszkańców do organu prowadzącego o 
nadanie imienia szkole. 

21.03.2023 dyrektor, 
przedstawiciele 

poszczególnych grup 

 

V. Popularyzacja 
postaci patrona  

1. Opracowanie i wydanie broszury informacyjnej  zawierającej 
historię szkoły i informacje o patronie szkoły. 

kwiecień-wrzesień 
2023 

M. Siejakowski 
K.Chojnacka 
J.Kowalska 

D.Szul 

Po zatwierdzenie wniosku przez 
Radę Gminy 
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2. Przygotowanie gazetki poświęconej patronowi. kwiecień 2023 D.Szul, SU Holl na parterze 

3. Zorganizowanie konkursów: np. plastyczny, literacki (wiersz) 
związanych z patronem. Wystawa/prezentacja prac. 

kwiecień-maj 2023 E.Hiszczyńska 
I.Zelmańska 

B.Brzozowska 

 

4. Ułożenie słów i melodii pieśni szkoły (dwie zwrotki i refren). kwiecień nauczyciel muzyki, 
polonista, chętne 

osoby 

 

5.Zorganizowanie konkursu na logo szkoły . kwiecień-maj M. Siejakowski 
E. Hiszczyńska 
B. Brzozowska 

 

6.Zaprojektowanie i zorganizowanie stałej ekspozycji związanej z 
nadaniem imienia i prezentacją patrona szkoły. 

kwiecień - wrzesień 
2023 

Dyrektor, RP  

VI. Uroczyste 
nadanie imienia 
szkole 

1.Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania szkole imienia. maj/czerwiec i 
wrzesień 2023 

J.Żółtańska, Dyrektor,  
E. Łukasiewicz, 

D.Reschke 

 

2. Wykonanie i rozesłanie zaproszeń na uroczystość. wrzesień 2023 A.Wiśniewska 
A.Polonis 

Sekretarka 

Lista zaproszonych gości 

3. Przygotowanie dekoracji październik-listopad 
2023 

A.Zacierka 
J.Maron 

E.Hiszczyńska 

 

4. Przygotowanie występu artystycznego wrzesień-październik 
2023 

dyrektor, D.Reszke, 
I.Zelmańska,  chętni 

nauczyciele 

Zespół wokalny uczniów i 
nauczycieli 

5. Przygotowanie poczęstunku  październik-listopad 
2023 

dyrektor, kucharka, 
intendentka, Rada 

Rodziców, KGW Licze 

 

6.Zorganizowanie uroczystości październik/listopad 
2023 

dyrektor, nauczyciele i 
pracownicy, rodzice 

 

 
Podsumowanie 
• Po nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Liczu wypracować formy działań wychowawczych związanych z honorowaniem patrona szkoły 
• Przygotowanie lekcji związanych z patronem 
• Wykonanie wystaw, konkursów tematycznie związanych z patronem 
• Umieszczenie na stronie internetowej informacji o patronie. 

 
 


