Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 62/2021/2022
z dnia 31.01.2022 r.

PROCEDURA NADANIA IMIENIA
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZALASEWIE

1. Cel procedury
Celem

niniejszej

procedury

jest

określenie

zasad

nadania

imienia

Szkole

Podstawowej

nr

2

w

Zalasewie.

2. Tryb postępowania
2.1. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia.
Zadaniem zespołu 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:


Monika Kołosowska-Lorenc



Patrycja Borowska-Klimaszewska



Romana Grys-Matecka



Maciej Rybicki



Wiesława Wypychowska



Beata Szczepaniak
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Magda Dudziak



Mariola Dembska – przewodnicząca



Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Jolanta Badura i Maciej Kobyliński.



Z urzędu: dyrektor szkoły Beata Hałas

2.2. Ustalenie harmonogramu działań – załącznik nr 1.
2.3. Opracowanie procedury nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.
2.4. Wprowadzenie Procedury zarządzeniem dyrektora – poinformowanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2.5. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły – załącznik nr 2.
2.6. Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat kandydatów na patrona szkoły wg ustalonych zasad.
2.7. Prezentacja społeczności szkolnej trzech najczęściej pojawiających się kandydatur.
2.8. Określenie zasad wyboru patrona – załącznik nr 3.
2.9. Przygotowanie protokołu z realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” - załącznik nr 4 i przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu.
2.10. Podjęcie Uchwały przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
2.11. Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.
2.12. Tworzenie ceremoniału szkoły.
3. Regulamin wyboru patrona
Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.
Poprzez nadanie imienia szkoła:


zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
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opiera swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona,



promuje postać patrona,



pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,



tworzy własny ceremoniał.

4. Oczekiwania od kandydatów na patrona


Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi kontrowersji.



Przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów w zakresie wartości preferowanych w szkole takich
jak: patriotyzm, wskazywanie wzorców postępowania, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i umiejętności a także rozwoju
osobowości jak, np. odwaga, odpowiedzialność, cierpliwość, wytrwałość, pracowitość, konsekwencja, poszanowanie życia.



Mecenasem szkoły może być osoba, której postawa, optymizm, pasja stanowić będą wzór osobowy dla dzieci i młodzieży, ciesząca
się szacunkiem i uznaniem opinii publicznej.



Imię szkoły – patron powinien być odpowiedni do percepcji dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
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Załącznik nr 1 do
Procedury nadania imienia i sztandaru
Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZALASEWIE
DZIAŁANIA

I.

Etap przygotowawczy

Etap

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych
z nadaniem szkole imienia.

30 sierpnia
2021 r.

Dyrektor szkoły

Opracowanie procedury wyboru patrona szkoły.

Listopad 2021 r.

Zespół ds. patrona

Opracowanie i przedstawienie na RP harmonogramu pracy nad
nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

Styczeń 2022 r.

Zespół ds. patrona,
koordynator

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadania imienia
Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki
poświęconej pracom nad nadaniem imienia i sztandaru.

Luty 2022 r.

Wychowawcy klas

Luty 2022 r.

Administrator strony
internetowej szkoły,

Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat:
W poszukiwaniu autorytetów. Kto powinien zostać patronem
naszej szkoły?

Luty - marzec
2022 r.

Wychowawcy klas

Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawiciela
RP, RR oraz SU

Marzec 2022 r.

Dyrektor szkoły

UWAGI

Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli,
pracowników obsługi, rodziców i uczniów.

31 marca
2022 r.

Wybór najczęściej powtarzających się kandydatur - utworzenie
listy rankingowej składającej się z trzech najpopularniejszych
kandydatów, przekazanie wyników do koordynatora – protokół
zbiorczy.

13 kwietnia
2022 r.

Wychowawcy,
zespół patrona,
koordynator,
Komisja Wyborcza
wyłoniona z
wybranych
członków
Rady Rodziców,
wychowawców klas
SU pod nadzorem
opiekunów

Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie
Kwiecień - maj
biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami, prezentacje 2022 r.
multimedialne itp.).

Nauczyciele, SU

Ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona.

31 maj 2022 r.
(zajęcia z
wychowawcą)

Wychowawcy
Komisja Wyborcza

Ogłoszenie wyników referendum.

6 czerwca
2022 r.

Komisja Wyborcza

Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Czerwiec
2022 r.

Dyrektor Szkoły,
Komisja Wyborcza,
Rada Rodziców, SU

Wyniki
przekazane
do zespołu
ds. patrona
(koordynator)

IV.

Wybór patrona

III.

Poszukiwanie,
opracowanie i
prezentacja
informacji na
temat
kandydatów

II.

Wybór kandydatów
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Protokół
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V.

Popularyzacja postaci patrona w środowisku lokalnym

Złożenie wspólnego wniosku o nadanie imienia do Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Propozycje popularyzacji postaci patrona
- specjalne wydanie biuletynu okolicznościowego opracowanego
na podstawie wcześniejszych prac uczniów w zespołach
klasowych, (wydanie w określonym nakładzie wraz z formą
elektroniczną)
- wzbogacenie księgozbioru biblioteki o pozycje książkowe lub
albumowe związane z osobami wytypowanymi przez
społeczność szkolną, prezentacja zakupionych pozycji w formie
wystawki odwiedzanej przez uczniów szkoły
- opracowanie albumu dokumentującego przebieg działań –
forma dowolna

Czerwiec
2022 r.
Wrzesieńgrudzień 2022 r.
Wrzesieńgrudzień 2022 r.

Dyrektor szkoły

Wrzesieńlistopad 2022 r.

Dyrektor,
bibliotekarze

Wrzesieńgrudzień 2022 r.

Nauczyciele,
plastyk, technik,
informatyk,
koordynator
Nauczyciele
świetlicy, technik,
plastyk
Poloniści,
bibliotekarze
Poloniści, muzyk

- wystawa poświęcona patronowi

Październik
2022 r.

- nawiązanie kontaktu ze szkołami o tym samym imieniu (list
zapraszający do współpracy, kartki świąteczne itp.)
- konkurs na hymn szkoły (tekst i muzyka) – dla wszystkich
zainteresowanych

Listopad 2022 r.

- lekcje wychowawcze dotyczące patrona, złożenie scenariuszy
przeprowadzonych zajęć u koordynatora

Wrzesieńpaździernik
2022 r.
Wrzesień –
listopad 2022 r.

Wychowawcy klas,
SU
Poloniści,
bibliotekarze,
informatyk,

Wychowawcy klas

VI.

Uroczyste nadanie
szkole imienia
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- przygotowanie do uroczystości nadania imienia szkole
(zaprojektowanie sztandaru, gabloty na sztandar, folderu
reklamowego, plakatów informacyjnych, opracowanie
ceremoniału szkolnego, wykonanie pamiątek
okolicznościowych).

Styczeń kwiecień 2023 r.

- wystąpienie do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Rady
Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w sfinansowaniu
uroczystości nadania imienia.

Październik
2023 r.

- konkurs na projekt sztandaru szkoły

Wrzesień grudzień 2023 r.

Nauczyciel plastyki

- rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły

Grudzień
2023 r.

Dyrektor szkoły
Komisja konkursowa

- przygotowanie listy gości i zaproszeń

Październik –
listopad 2023 r.

Dyrektor szkoły
Zespół ds. promocji

- opracowanie ceremoniału szkoły

Luty – marzec
2023 r.

- przygotowanie scenariusza uroczystości nadania szkole imienia

Luty – marzec
2023 r.

Dyrektor szkoły
Zespół ds.
promocji/zespół ds.
patrona
Nauczyciele
świetlicy, opiekun
SU, polonista,
muzyk, plastyk,

Muzyk, kierownik
gospodarczy,
poloniści,
opiekunowie SU,
plastyk, technik,
informatyk, zespół
ds. promocji,
koordynator
Dyrektor szkoły

uczniowie, kierownik
gospodarczy
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- wykonanie zaproszeń na uroczystość

Wrzesień –
październik
2023 r.

Plastyk, technik

- przygotowanie dekoracji

Wrzesień –
październik
2023 r.

Plastyk, technik, SU,
sponsorzy,

- część artystyczna

Wrzesień –
listopad 2023 r.

- zamówienie, przygotowanie poczęstunku w formie cateringu

Listopad 2023 r.

Muzyk, plastyk,
polonista, kierownik
gospodarczy,
konserwator,
Kierownik
gospodarczy,
kuchnia

- przygotowanie pocztu sztandarowego

Listopad 2023 r.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w
Zalasewie

Listopad 2023 r.

Nauczyciele wf
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Załącznik nr 2 do
Procedury nadania imienia i sztandaru
Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły
I. ZASADY OGÓLNE
1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać:
 uczniowie,
 rodzice,
 nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania w sekretariacie szkoły).
3. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji dyrektor powołuje Komisję Wyborczą.
4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego.
5. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone w holu głównym na parterze szkoły oraz zamieszczone na stronie internetowej
szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.
6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada informatyk/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. Klasa przygotowuje plakat informacyjny, promujący własnego kandydata na patrona.
4. Komisja wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów.
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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 Zarząd
Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami.
7. Komisja Wyborcza ogłasza wybór kandydata na patrona szkoły rodzicom 13 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.
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. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów zgłoszonych przez rodziców.
4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje Rada Rodziców.
6. Komisja Wyborcza ogłasza wybór kandydata rodziców na patrona szkoły 13 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.

IV. ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, PRACOWNIKOW OBSŁUGI I
ADMINISTRACJI
1. Każdy nauczyciel, pracownik obsługi i administracji 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
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji złożonych na wniosku.
3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów.
4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
7. Komisja Wyborcza ogłasza wybór kandydata nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na patrona szkoły 13 kwietnia 2022 r. do
godz. 14.00.
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Wzór nr 1
Zgłoszenie kandydata na Patrona
Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę ……….……………………………………….…………… na Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Uzasadnienie
……..…………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………
…………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………
…………………………………………
Czytelny/e podpis/-y zgłaszającego/zgłaszających

Wzór nr 1
Zgłoszenie kandydata na Patrona
Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę ……….……………………………………….…………… na Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Uzasadnienie
……..…………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………
…………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………
…………………………………………
Czytelny/e podpis/-y zgłaszającego/zgłaszających
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Załącznik nr 3 do
Procedury nadania imienia i sztandaru
Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

ZASADY WYBORU PATRONA SZKOŁY
1. Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej
nr 2 w Zalasewie.
2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wcześniej wybranych kandydatów.
3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2.
4. Termin głosowania 31 maja 2022:
a) uczniowie – godz. 8.00 - 16.00
b) rodzice – godz.
16.30 - 19.00
c) nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji – godz. 8.00 - 16.00.
5. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada
Komisja Wyborcza , koordynator.
6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły 6 czerwca 2022 r. o godz. 14.00.
7. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na parterze w holu głównym szkoły oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce
poświęconej nadaniu szkole imienia.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
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Wzór nr 2
KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Kandydaci:

 …………………………..
 …………………………..
 …………………………..
INFORMACJA
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce po lewej stronie, obok nazwiska.
Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.
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Załącznik nr 4 do
Procedury nadania imienia i sztandaru
Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU WYBORU PATRONA
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Komisja Wyborcza w składzie:
1. .…………………………………………….
2. .…………………………………………….
3. .…………………………………………….
4. .…………………………………………….
5. .…………………………………………….
6. .…………………………………………….
7. .…………………………………………….
stwierdza, że w dniu …………………… odbyły się wybory kandydata na Patrona SP nr 2 w Zalasewie. W wyborach wzięło udział:
………………
uczniów
………………

pracowników szkoły

………………

rodziców

razem ………………

osób uprawnionych do głosowania

Ilość kart wyjętych z urny:

………………

Kart ważnych:

………………

Głosów ważnych:

………………

Głosów nieważnych

………………

Kart nieważnych:

………………
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GŁOSY WAŻNE ODDANO NA NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW:
Nazwisko i imię

Ilość oddanych głosów

1. ……………………………………………………………………………

………………………....

2. ……………………………………………………………………………

………………………....

3. ……………………………………………………………………………

………………………....

KOMISJA WYBORCZA stwierdza, że spośród kandydatów na Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie większością głosów wybrano
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji:
1. .………………………
2. .………………………
3. .………………………
4. .………………………
5. .………………………
6. .………………………
7. .………………………

