
PROCEDURY NADANIA IMIENIA  

MIEJSKIEMU PRZEDSZKOLU NR 2 W ZGIERZU 

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). 

• Statut Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu. 

Autor procedury: Dyrektor przedszkola, zespół ds. nadania imienia w składzie: 

Aleksandra Świderska, Aneta Trojak, Katarzyna Wyrzykowska. 

Cele podejmowanych działań związanych z wyłonieniem kandydata na 

patrona Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu. 

Poprzez nadanie imienia przedszkola: 

1. Uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych 

placówek; 

2. Zintegruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników 

przedszkola; 

3. Promuje swoje działania w środowisku lokalnym; 

4. Wejdzie do rodziny placówek o tym samym imieniu i nawiąże nowe 

kontakty; 

5. Oprze swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na 

wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym patronem, 

a także wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi; 

6. Pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem. 

Patronem może być osoba, organizacja, której istnienie historyczne lub 

współczesne nie budzi wątpliwości oraz postać literacka godna naśladowania. 

Rekomenduje się, aby proponowany patron był osobą szczególnie zasłużoną dla 

lokalnej społeczności.  

Etapy prac związanych z wyłonieniem kandydata na patrona  

Etap I 

1. W wyborach weźmie udział cała społeczność przedszkola: rodzice – w imieniu 

własnym i swoich dzieci, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 



2. Wszyscy będą mieli możliwość złożyć propozycje związane z wyborem 

kandydata na patrona wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 1), wrzucając je do urny 

umieszczonej w holu przedszkola. 

Etap II 

1. Powołanie komisji członków Komisji Konkursowej. 

2. Komisja, w której skład będą wchodzić przedstawiciele Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców wybierze spośród zgłoszonych nazw trzy propozycje. 

3. Wybory mają charakter tajny. Odbywają się za pomocą kart do głosowania, na 

których będą wypisane trzy wybrane propozycje imienia (załącznik nr 2). 

4. Każdy członek społeczności przedszkola będzie miał prawo oddać 1 głos – 

stawiając znak X przy imieniu, które wybiera. 

Etap III 

1. W ostatnim dniu głosowania członkowie Komisji Konkursowej dokonają 

zliczenia oddanych głosów i przekażą dyrektorowi protokół z prac komisji. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: trzech przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej oraz trzech przedstawicieli Rady Rodziców. 

3. Przedszkole otrzyma to imię, na które zostało oddanych najwięcej głosów. 

Informacja o tym, kto został wybrany kandydatem zostanie ogłoszona przez 

dyrektora placówki na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola. 

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub trzech kandydatów równej liczby 

głosów, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. 

5. Głos będzie nieważny w sytuacji: 

▪ oddania głosu na więcej niż 1 propozycję; 

▪ nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli niepostawienia znaku „X”. 

6. Nieważne będą karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola. 

Etap IV 

1. Po dokonaniu wyboru imienia w przedszkolu będą realizowane zadania 

i działania mające na celu przybliżenie dzieciom postaci patrona. 

2. W ramach kampanii informacyjnej zostaną podjęte działania, których celem 

będzie propagowanie imienia. 

Etap V 

Przygotowanie wniosku o nadanie przedszkolu imienia do organu prowadzącego: 



1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną dotyczącą propozycji nadania 

przedszkolu imienia wybranego patrona. 

2. Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców. 

3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu 

prowadzącego, zawierającego sylwetkę patrona oraz uzasadnienie wyboru. 

4. Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkola. 

5. Organizacja uroczystości nadania imienia. 

  



Szczegółowy opis działań organizacyjnych 

L.p. Działania Termin realizacji 

1.  Rozpatrzenie spraw nadania imienia 

przedszkola 

Czerwiec 2020 

2.  Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej 

zarządzeniem dyrektora- Zespołu 

Koordynującego do spraw wyboru Patrona. 

Sierpień 2020 

3.  Opracowanie przez Zespół Koordynujący 

planu pracy i regulaminu nadania imienia 

placówce. 

Sierpień 2020 

4.  Działania informacyjne skierowane do 

nauczycieli, pracowników i rodziców: 

- informacja o podjęciu działań 

zmierzających do nadania imienia; 

- zaznajomienie z planem działań podjętych 

w celu wyboru patrona przedszkola: 

• nauczyciele- podczas zebrania Rady 

Pedagogicznej; 

• dzieci- podczas rozmów z 

nauczycielami i rodzicami; 

• rodziców- w czasie zebrań 

informacyjnych i stronę internetową 

przedszkola; 

• pracownicy- podczas spotkań. 

Sierpień-Wrzesień 2020 

5.  Powołanie członków komisji konkursowej- 

przedstawicieli Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej. 

Wrzesień 2020 

6.  Zgłaszanie propozycji kandydatury na 

patrona placówki wraz z uzasadnieniem 

przez społeczność przedszkolną. 

11-24 września 2020 

7.  Wybór trzech kandydatów na patrona 

spośród zgłoszonych propozycji. 

5-9 października 2020 

8.  Udostępnienie przez komisję konkursową 

kart do głosowania w celu wyłonienia 

patrona. 

13-26 października 2020 

9.  Przeliczanie oddanych głosów przez 

komisję konkursową. Wybór patrona 

placówki. 

26 października 2020 



10.  Ogłoszenie informacji o wyborze patrona 

przez dyrektora przedszkola. 

27 października 2020 

11.  Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej. 5 listopada 2020 

12.  Złożenie wniosku o nadanie imienia 

przedszkolu wraz z uzasadnieniem do 

organu prowadzącego. 

16-20 listopada 2020 

13.  Popularyzacja postaci patrona (prezentacja, 

konkursy, wystawy, imprezy) 

luty-kwiecień 2021 

14.  Uroczystość nadania imienia Miejskiemu 

Przedszkolu nr 2 w Zgierzu: 

- Msza Św.; 

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej; 

- część artystyczna. 

kwiecień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Wpisz jedną propozycję nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Zgierzu. 

Swoją propozycję uzasadnij. 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

………………………………… 
(pieczęć placówki) 

 

Karta do głosowania 

Proszę o zaznaczenie jednego kandydata z podanych imion na patrona Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Zgierzu, stawiając znak X: 

 1.  

 2.  

 3.   

Wybory mają charakter tajny. 

 


