
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Długołęce-Świerkli 

nr 7/2019/2020 z 10 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru patrona szkoły  

oraz Harmonogramu i Planu działania w związku z wyborem patrona  

w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 

 

Działając na podstawie § 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649):  

 

§1 

 Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli Regulamin wyboru patrona 

szkoły oraz Harmonogram i Plan działania w związku z wyboru nowego patrona Szkoły 

Podstawowej w Długołęce-Świerkli   

§2 

 Regulaminu wyboru patrona szkoły stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia  

§3 

 Harmonogram wyboru nowego patrona Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli  stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia  

§4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Długołęce-Świerkli   

nr 7/2019/2020 z dnia 10 września 2019r. 

 

 REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY  

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

 Poprzez nadanie nowego imienia szkoła:  

 uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,  

 promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,  

 pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, 

  może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach reprezentowanych przez 

patrona,  

 wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem,  

 

§ 2  

Zasady wyboru kandydata  

 

1. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski, społeczności 

lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.  

2. Kandydatem na patrona nie może być osoba, której imię nosi inna szkoła w gminie 

Podegrodzie.  

3. W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli).  

4. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona znajdują się w Harmonogramie 

pracy nad nadaniem imienia.  

5. Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.  

 

§ 3 

 Wybory kandydata na patrona  

 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wszyscy członkowie społeczności szkolnej.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na patrona z krótkim 

uzasadnieniem wyboru.  

3. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wyłania się te, z największą liczbą głosów;  



4. Dyrektor przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, którą opublikuje na tablicy 

ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.  

 

§ 4  

Wybory patrona  

 

1. Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice Szkoły 

Podstawowej w Długołęce-Świerkli;  

2. Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.  

4. Głosujący otrzymują karty do głosowania;  

5. Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym 

kandydacie.  

6. Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów.  

7. Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły i na tablicy 

informacyjnej.  

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę 

głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli (po dwóch członków 

organów zgłaszających) oraz dyrektora szkoły.  

9. Posiedzenie w/w komisji powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty wyłonienia 

kandydatów z jednakową liczba głosów.  

10. Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

11. Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Szkole 

Podstawowej w Długołęce-Świerkli do organu prowadzącego szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Długołęce-Świerkli   

nr 7/2019/2020 z dnia 10 września 2019r. 

 

Harmonogramu wyboru patrona 

w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 

 

LP. DZIAŁANIA  TERMIN  

1. 
Opracowanie przez dyrektora Regulaminu wyboru nowego 

patrona szkoły. 
Październik 2019r. 

2. 

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, 

pracowników szkoły, uczniów, rodziców uczniów:  

 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 z 

wychowawcą  

 rodziców – w czasie zebrań informacyjnych  

 stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej 

zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, 

publikowanie materiałów 

Listopad 2019r. 

3. 

Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:  

 nauczycieli i pracowników szkoły  

 uczniów  

 rodziców 

14 listopada 2019 r –  

22 grudnia 2019 r. 

4. 

Prezentacja wybranych kandydatów na patrona 

(opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z 

uczniami). 

Styczeń – luty 2020 r. 

5. Wybory patrona szkoły. Luty - marzec 2020r. 

6. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. Marzec 2020r. 

7. 
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę 

Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
Marzec 2020r. 

8. 
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 

prowadzącego szkołę 
Kwiecień 2020r. 

9. 

Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, 

wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych 

związanych z patronem). 

Kwiecień/maj 2020r. 

10. Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. luty - maj 2020r. 

11. 

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Długołęce-Świerkli:  

 Msza św.  

 poświęcenie sztandaru (jeżeli będą środki na nowy 

sztandar)  

 odsłonięcie tablicy pamiątkowej  

 część artystyczna. 

25 maja 2020r. 

 


