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PROCEDURA  

WYBORU PATRONA SZKOŁY 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W GORAJCU 

 
Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Rozporządzenie 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). 

 

I. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona 

szkoły. 

Powołuje się zespół, którego zadaniem jest koordynowanie działań podjętych  

w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań  

i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą "Nadanie imienia szkole" 

 

W skład zespołu wchodzą: Nadiya Batorska 

                                            Zbigniew Buczek 

                                            Teresa Harkot 

                                            Anna Kurzyńska – Puk 

                                            Lilianna Mróz 

                                            Łukasz Rusztyn 

 

Pracę zespołu nadzoruje dyrektor szkoły – Alina Smarkala 

 

II. Dlaczego chcemy nadać imię szkole? 

 

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu to placówka, która ma wiele osiągnięć.  

     Poprzez nadanie imienia, szkoła pragnie: 

 uzyskać swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 

 promować osobę patrona lub patrona jako bohatera zbiorowego, jego /ich/ postawę 
życiową i dokonania, 

 w naturalny sposób pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane  
z patronem, 

 wejść do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania 

wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci  

i młodzieży), 

 opierać swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem  
i działalnością patrona, 

 wzbogacać swoje tradycje, obrzędowość i ceremoniał szkolny. 
 

Wybór patrona i nadanie imienia to szczególne wydarzenie w życiu szkoły, a sam patron 

niewątpliwie wpływa na kształtowanie wizerunku placówki, dlatego nie może to być wybór 

przypadkowy i nieuzasadniony. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet 

moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. Może to być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, 

pewna nazwana grupa osób, jak i organizacja czy instytucja. Patronem może być wyłącznie 

podmiot, którego  funkcjonowanie na płaszczyźnie symbolicznej nie budzi żadnych 

negatywnych skojarzeń. 

Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi) musi kierować się rangą szkoły i rolą, jaką nasza szkoła odgrywa  
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i powinna odgrywać w środowisku. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub 

współczesności związanej z Gorajcem, regionem lub Polską, osiągnięć, ważnych kart historii, 

działań podejmowanych w imię najwyższych i ponadczasowych wartości lub zamiarów na 

przyszłość. 

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność 

szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili wybrane przez nas 

imię. 

Dlatego też zapraszamy serdecznie Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nas w tym zadaniu 

do składania swoich propozycji kandydatów na patrona szkoły wraz z krótkim 

uzasadnieniem. 

 

III. REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY 

 

§ 1 

Do zgłaszania propozycji kandydatów na patrona szkoły oraz dokonywania jego wyboru 

uprawniona jest społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi, 

Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne  

za realizację szczegółowych zadań. 

Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych  

za ich realizację. 

Wniosek o nadanie szkole imienia, wyłonionego drogą wyborów wraz z uzasadnieniem 

zostanie skierowany do Urzędu Gminy w Radecznicy. 

§ 2 

Zgłoszenia propozycji należy dokonać imiennie na karcie dostępnej wraz z Procedurą  

wyboru patrona szkoły na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu 

https://szkola.gorajec.pl/ w zakładce Patron Szkoły podając imię i nazwisko lub nazwę 

Patrona wraz z krótkim uzasadnieniem. 

Wzór druku można też pobrać w sekretariacie szkoły. 

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2020 r. o godz. 15.00. 

 

§ 3 

Zespół koordynujący przygotuje ogłoszenie informujące o akcji wybierania kandydatów  

na patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu.                                                                

Wychowawcy klas poinformują rodziców 14 lutego 2020 r. o realizacji projektu „Nadanie 

imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur.  

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 4 

Procedura 

W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

uczniowie i rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu. 

Każda społeczność przedstawia jednego kandydata. 

Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa pani Nadiya Batorska i pan 

Zbigniew Buczek. 

Za wybór patrona przez nauczycieli i pracowników odpowiedzialne są: pani Teresa Harkot  

i pani Lilianna Mróz. 

https://szkola.gorajec.pl/
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Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwa pani Anna Kurzyńska – 

Puk i pan Łukasz Rusztyn, wychowawcy klas, oraz Samorząd Uczniowski. 

 

ETAP I 

Wyłonienie kandydatur na patrona szkoły - od lutego do marca 2020 r. 

 

1. Wybory kandydata na patrona przez uczniów 

W miesiącach: luty - marzec 2020 r. wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na 

temat: 

„W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły?” 

Zespół koordynujący i wychowawcy klas będą prowadzili kampanię reklamującą akcję 

wybierania kandydatów na patrona szkoły. 

Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona 

szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę 

głosów w głosowaniu klasowym. 

Wychowawcy klas sporządzą protokół z głosowania i uzasadnią wybór. 

Wyniki głosowania klas zgromadzi pan Łukasz Rusztyn. 

Zespół koordynujący spośród zgłoszonych propozycji wyłoni 1 kandydaturę, która uzyska 

największą liczbę głosów. 

Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. 

 

2. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników 

 

Powołanie pięciu zespołów: 

- edukacji wczesnoszkolnej,                                                                                                     

- humanistyczny, 

- matematyczno – przyrodniczy, 

- sportowo – artystyczny, 

- pracowników obsługi i administracji. 

Każdy zespół wyłoni jedną kandydaturę z uzasadnieniem. 

Lista kandydatów zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim do końca marca  2020 r., 

odpowiedzialna za zadanie jest pani Lilianna Mróz. 

W kwietniu 2020 r. w tajnym głosowaniu, wyłoniony zostanie jeden kandydat, wybrany przez 

grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi. 

Za przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiedzialna jest pani Teresa Harkot. 

Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego 

kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów. 

Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. 

 

3. Wybory kandydata na patrona przez rodziców 

  

Pani Nadiya Batorska i pan  Zbigniew Buczek, odpowiedzialni są za wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, pod linkiem 

https://szkola.gorajec.pl/?page_id=7203   

informacji o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole”.                                                           

Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu i różnych możliwościach 

zgłaszania kandydatur. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio do 

wychowawców, w sekretariacie szkoły lub na adres szkoły, w terminie - do końca marca  

2020 r. 

https://szkola.gorajec.pl/?page_id=7203
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Zespół koordynujący spośród kandydatur zgłoszonych przez rodziców wybierze jedną, 

najczęściej powtarzającą się propozycję. 

Jeżeli w każdej grupie uprawnionej do głosowania zostanie wybrany ten sam kandydat na 

patrona, wówczas I etap wyboru jest etapem końcowym.  

 

ETAP II 

Prezentacja kandydatów - kwiecień 2020 r. 

 

Zespół koordynujący, we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim, 

przygotuje prezentacje trzech kandydatów, wybranych przez nauczycieli i pracowników 

szkoły (1), uczniów (1) i rodziców (1). 

Uczniowie, pod opieką wychowawców, przygotują plakaty informacyjne i gazetki  

na korytarzach szkolnych. Zamieszczone zostaną informacje na stronie internetowej szkoły. 

Nauczyciele przeprowadzą lekcje wychowawcze. 

Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona. 

 

ETAP III 

Ogólnoszkolne wybory maj/czerwiec 2020 r. 

 

1. Do bezpośredniego wyboru patrona szkoły upoważnione są wszystkie osoby tworzące 

aktualną społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu,  tj. uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.   

2. Dyrektor i zespół koordynujący przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, 

którą opublikuje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

3. Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Każdy z głosujących otrzyma opieczętowaną kartkę wyborczą z zapisanymi kandydatami 

na patrona szkoły, spośród których można wybrać tylko jedną kandydaturę, przez oznaczenie 

wyboru krzyżykiem. 

5. Kartkę wyborczą należy wrzucić do przygotowanej urny. 

6. Fakt dokonania wyboru zostanie odnotowany na liście wyborczej, przez wpisanie danych 

wyborcy: nazwiska i imienia, miejsca zamieszkania, oraz informacji o statusie wyborcy,  

 tj. uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic ucznia. 

7. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja 

skrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców  

i przedstawiciel uczniów. 

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową, a zarazem najwyższą 

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

członków organów zgłaszających) oraz dyrektora szkoły. 

9. Informacja o wyniku wyboru kandydata na patrona szkoły zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej. 

 

ETAP IV 

1. Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Organu Prowadzącego – 

wrzesień/październik 2020 r. 

 

Po wyborze patrona szkoły Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 

złożą do Urzędu Gminy w Radecznicy wniosek o nadanie imienia szkole wraz  

z uzasadnieniem. Wskazane będą wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, 

społeczności szkolnej i lokalnej. 
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2. Poznajemy patrona szkoły 

 

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona 

szkoły”. 

Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. 

Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi 

on uwzględniać dokonania wybranego patrona. 

Zawierać będzie m.in.   

a) nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami o tym samym imieniu,  

b) przygotowanie lekcji związanych z patronem,  

c) wykonanie wystawy, sesji, konkursów (literackich, plastycznych itd.) tematycznie 

związanych z patronem,  

d) zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są   

z patronem,  

e) założenie zakładki na stronie strony internetowej szkoły z bazą informacji o patronie. 

 

3. Kampania informacyjna 

 

Realizacji zadania towarzyszyć będzie akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły,           

Facebooku  i w lokalnych mediach. W salach i na korytarzach szkolnych wyeksponowane         

zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą wychowawcy klas i zespoły 

przedmiotowe. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje, będą 

dostępne na Facebooku i internetowej stronie szkoły. Osoba odpowiedzialna za ustalenie                 

harmonogramu będzie wskazana w terminie późniejszym.   

4. Uroczystość nadania imienia 

 

Scenariusz uroczystości nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu 

zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Urząd Gminy w Radecznicy. 

 

Gorajec, 01 lutego 2020 r.                                                                                     Opracowała: 

                                                                                             Alina Smarkala – dyrektor szkoły 
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