
PROCEDURA NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 

IMIENIA ŚW. JADWIGII KRÓLOWEJ POLSKI 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Długołęce-Świerkli. 

2. Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów 

prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

– zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 

– buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które 

reprezentował swoim życiem i działalnością, 

– promuje postać patrona, 

– pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 

– tworzy własny ceremoniał. 

3. Tryb postępowania 

3.1 Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o 

wszczęcie procedury nadania szkole imienia. Podjęcia stosownych uchwał. 

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

3.3 Ustalenie harmonogramu działań – załącznik nr 1. 

3.4 Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat św. Jadwigi 

jako patrona szkoły wg ustalonych zasad. 

3.5 Prezentacja społeczności szkolnej postaci patronki. 

3.6 Złożenie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego o nadanie szkole imienia. 

3.7 Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Podegrodzie. 

3.8 Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia. 

3.9 Tworzenie ceremoniału szkoły. 

3.10 Praca z patronem. 



Załącznik nr 1 

Do Procedury nadania imienia  

Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 

 

Harmonogram działań związanych z nadaniem szkole imienia 

 

Etap pracy Działania Termin Odpowiedzialni 

I. Etap 

przygotowawczy 
wniosek do Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego o wszczęcie 

procedury nadania szkole imienia 

św. Jadwigi Królowej Polski 

 Dyrektor szkoły 

powołanie zespołu zadaniowego do 

spraw związanych z nadaniem 

szkole imienia 

 Dyrektor szkoły 

opracowanie i przedstawienie na 

radzie, planu pracy – 

harmonogramu nad nadaniem 

imienia 

 Rada Pedagogiczna 

zapoznanie rodziców i uczniów z 

Procedurą 
 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 

poinformowanie organu 

prowadzącego oraz organu 

nadzorującego o wszczęciu 

procedury nadania szkole imienia 

 Dyrektor szkoły 

stworzenie na stronie internetowej 

szkoły dodatkowej zakładki 

poświęconej pracom nad nadaniem 

imienia 

 
Administrator strony 

internetowej 

prowadzenie tablicy poświęconej 

patronowi 
Na bieżąco Opiekun samorządu 

opracowanie scenariuszy godzin z 

wychowawcą/historii/religii 

poświęconych św. Jadwidze 

Królowej Polski 

Wrzesień 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel historii 

Katecheta 

przeprowadzenie godzin z 

wychowawcą/języka 

polskiego/historii/religii według 

opracowanych scenariuszy 

Wrzesień/ 

pażdziernik 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

przedmiotów i religii 



II. Poszukiwanie, 

gromadzenie, 

selekcjonowanie i 

opracowywanie 

materiałów na temat 

św. Jadwigi. 

Poszukiwanie i gromadzenie 

informacji 

 

Poszukiwanie i gromadzenie 

informacji przez uczniów w 

portfolio według schematu: 

 

– dzieciństwo i młodość, 

– działalność na rzecz państwa, 

– działalność na rzecz kościoła, 

– działalność na rzecz nauki 

 

Do 10 

października 

Wychowawcy klas, 

Bibliotekarz, 

Nauczyciel zajęć 

komputerowych, 

Uczniowie 

III. Prezentacja 

postaci św. Jadwigi 

Królowej Polski  

Zaprezentowanie postaci patronki 

społeczności szkolnej: 

– prezentacja multimedialna na 

apelu, 

– gazetki ścienne w klasach i na 

holu, 

– gazetka szkolna - artykuły  

14 

października 

Wychowawcy klas, 

samorząd szkolny z 

opiekunem 

IV. Popularyzacja 

postaci patronki w 

środowisku 

lokalnym 

zorganizowane konkursów pt. „Św. 

Jadwiga – jej życie i legendy”– 

plastycznego, literackiego, oraz z 

religii -  „Jadwiga jako święta” 

Grudzień/ 

styczeń 

J. Nieć 

K. Kiklica-Chlipała 

K. Dulak 

zaprojektowanie tablicy 

pamiątkowej związanej z nadaniem 

imienia 

Luty 
J. Nieć 

B. Wojnarowska 

quiz wiedzy o życiu i działalności 

św. Jadwigi Królowej Polski 
Marzec 

Nauczyciel historii, 

WOS-u 

V. Uroczyste 

nadanie szkole 

imienia  

przygotowanie scenariusza 

uroczystości nadania szkole imienia 
Maj 

Poloniści, 

M. Zaweracz 

wykonanie zaproszeń na 

uroczystość  
Maj 

J. Nieć 

Informatyk 

przygotowanie projektu i 

zamówienie strojów św. Jadwigi, 

Jagiełły i dwórek królewskich 

 

przygotowanie dekoracji 

 

zorganizowanie uroczystości 

Czerwiec  

 

M. Zaweracz 

Dyrektor szkoły 

 

 


