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  Załącznik nr 1 

do Procedury nadania imienia i sztandaru 

Szkole Podstawowej w Liczu 

OKREŚLENIE ZASAD I TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATUR  
NA PATRONA SZKOŁY 

 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać:  

o uczniowie, 
o rodzice, 
o nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Liczu 
o mieszkańcy Licza 

1. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 lub formularzy online 
(od dnia 14.11.2022r. do pobrania na stronie szkoły w zakładce Patron, formularz 
online dostępny na koncie rodzica w dzienniku Librus -> wiadomości, na grupie 
społecznościowej Licze). 

2. Wnioski o zgłaszanie kandydatury patrona należy składać do umieszczonej  
w przedsionku szkoły skrzynki do dnia 30.11.2022r. (forma papierowa wniosku) lub 
poprzez odesłanie wypełnionego formularza online. 

3. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na Patrona z krótkim 
uzasadnieniem wyboru. Wniosek bez uzasadnienia jest nieważny. 

4. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania 
stosownej dokumentacji dyrektor powołuje Komisję Wyborczą. 

5. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 
przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz 
zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole 
imienia oraz na grupie społecznościowej (odpowiedzialna: p. Żółtańska). 

7. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony 
internetowej szkoły. 

II. ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ UCZNIÓW 
 

1. Każdy uczeń zgłasza jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru  
nr 1. 

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego, np. przez klasę. W takim przypadku 
propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na 
wniosku. 

3. Wniosek (wzór nr 1) należy pobrać od wychowawcy w dniach 14-30.11.2022r. 
Wypełniony wniosek przekazać wychowawcy do dnia 30.11.2022r. 
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4. Komisja wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów do dnia 09.12.2022r. 
5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach. 
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu 

danego kandydata do drugiego etapu decyduje Samorząd Uczniowski wraz  
z opiekunem. 

7. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata uczniów na patrona szkoły 14.12.2022r.  

III. ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RODZICÓW 
 

1. Każdy rodzic ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg 
wzoru nr 1. 

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego 
kandydata mnoży się przez liczbę podpisów rodziców złożonych na wniosku. 

3. Wniosek (wzór nr 1) należy pobrać od dnia 14.11.2022r. do pobrania na stronie szkoły 
w zakładce Patron, formularz online dostępny na koncie rodzica w dzienniku  
Librus -> wiadomości, wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 30.11.2022r.  
do umieszczonej w przedsionku szkoły skrzynki lub odesłać online. 

4. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów zgłoszonych przez 
rodziców do dnia 9.12.2022r. 

5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach. 
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu 

danego kandydata do drugiego etapu decyduje Rada Rodziców w terminie do 3 dni 
roboczych od otrzymania wyników komisji. 

7. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata rodziców na patrona szkoły 14.12.2022r.  

IV. ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, 
PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 

 

1. Każdy nauczyciel, pracownik obsługi i administracji ma prawo zgłosić jedną propozycję 
kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1 (wnioski zostaną przekazane przez 
zespół ds. nadania imienia szkoły).  

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego 
kandydata mnoży się przez liczbę podpisów złożonych na wniosku. 

3. Wypełnione wnioski należy składać do sekretariatu do dnia 30.11.2022r. 
4. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów do dnia 

09.12.2022r . 
5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach. 
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu 

danego kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w terminie do 3 dni roboczych od 
otrzymania wyników komisji. 

7. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata nauczycieli, pracowników obsługi i administracji 
na patrona szkoły do dnia 14.12.2022r.  
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V. ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA  
PRZEZ MIESZKAŃCÓW LICZA 

 

1. Każdy mieszkaniec Licza ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na 
druku wg wzoru nr 1 (wnioski do pobrania przy wejściu do szkoły lub na stronie szkoły 
w zakładce Patron).  

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego 
kandydata mnoży się przez liczbę podpisów złożonych na wniosku. 

3. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30.12.2022r. do umieszczonej  
w przedsionku szkoły skrzynki. 

4. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów do dnia 
09.12.2022r . 

5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach. 
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu 

danego kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w terminie do 3 dni roboczych od 
otrzymania wyników komisji. 

7. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata nauczycieli, pracowników obsługi i administracji 
na patrona szkoły do dnia 14.12.2022r.  

 


