
PROCEDURA 

WYBORU KANDYDATA NA PATRONA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYCHAWIE 

 

I. Założenia organizacyjno prawne 

1. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie o rozpoczęciu działań 

zmierzających do nadania imienia szkole. 

2. Powołanie zespołu ds. nadania imienia szkole.  

Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. nadania imienia szkole. 

3. Opracowanie procedury przez dyrektora i zespół ds. nadania imienia szkole. 

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 z późn. zm. 

Dokument podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski.  

4. Opracowanie harmonogramu działań przygotowawczych związanych z nadaniem 

imienia Szkole Podstawowej w Bychawie. 

 

II. Założenia ogólne 

1. Oczekiwania wobec kandydatów na patrona: 

a) wydarzenie o znaczącej randze historycznej dla Polski, 

b) osoba narodowości polskiej, niekwestionowany, ponadczasowy autorytet 

moralny, 

c) wydarzenie lub osoba będące symbolem wartości, które chcemy kształtować  

u uczniów naszej szkoły: patriotyzm, umiłowanie prawdy, odwaga w jej 

głoszeniu, praca, wiara, rzetelność, sprawiedliwość, wrażliwość. 

 

 

 



 III. Propozycje na kandydata patrona 

1. Składanie propozycji na kandydata patrona: 

a) do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności 

Szkoły Podstawowej w Bychawie, tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz 

pracownicy, 

b) przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób, np: 

klasę, oddział, 

c) zgłoszenia mogą być składane do 17 maja 2019 r., 

d) zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach jego 

urzędowania, 

e) zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych, musi: 

 być przedstawione w formie pisemnej, sporządzone pismem maszynowym 

w języku polskim na papierze formatu A4, 

 zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej (-ych) kandydaturę, 

 uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem Szkoły Podstawowej 

w Bychawie. 

2. Weryfikacja propozycji na kandydatów 

Zespół ds. nadania imienia szkole w terminie 14 dni od wyznaczonego dnia 

zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji i wyboru trzech kandydatur 

spośród złożonych propozycji. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu 

spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz 

odrzucenie propozycji kandydatów na patrona zostanie udokumentowane  

w formie protokołu, przedstawionego dyrektorowi szkoły. Lista przyjętych trzech 

propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz 

na stronie internetowej. 

3. Wybór kandydata 

W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności 

szkolnej (uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły). 

Zarówno podczas składania propozycji kandydatów, jak i przy jego wyborze 

społeczność szkolna powinna kierować się charakterem i specyfiką szkoły. 

Należy wziąć pod uwagę przedział wiekowy uczniów, a co za tym idzie, ich 

poziom wiedzy, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. 

 



IV. Przebieg prezentacji wyborczej 

1.    Prezentacja wyborcza. 

Nauczyciele historii przygotowują prezentacje kandydatów zawierające: 

a) historyczne znaczenie, dorobek, osiągnięcia, 

b) ewentualne powiązania ze środowiskiem lokalnym szkoły i miejscowości 

Bychawa, 

c) argumenty przemawiające za prezentowanymi kandydaturami. 

Od 2 do 14 września 2019 r. na stronie internetowej szkoły oraz na lekcjach historii, wos-u  

i zajęciach z wychowawcą zostaną zaprezentowane trzy kandydatury na patrona szkoły.  

V. WYBORY KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY 

1. Spośród trzech wyłonionych kandydatur społeczność szkolna wybierze 

większością oddanych głosów jednego patrona. 

2. Wybory zostaną przeprowadzone we wrześniu 2019 r.  

3. Na karcie znajdować się będą trzy wyłonione kandydatury na patrona. 

4. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. 

5. Przebieg głosowania. 

Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata. 

Głosy ważne 

Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż jednego kandydata. Głosuje 

się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jeddnego kandydata. 

Głosy nieważne 

Głos jest nieważny, w razie: 

 oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X"  

w kratkach obok nazwisk dwóch lub trzech kandydatów,  

 nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata. 

Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły. 

 



6. Liczenia głosów dokonuje zespół ds. nadania imienia szkole. 

7. Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych  

                   najwięcej ważnych głosów. 

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby    

głosów zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających. 

9. Dyrektor szkoły, po zakończeniu prac komisji liczącej głosy, ogłosi, kto został 

wybrany na patrona Szkoły Podstawowej w Bychawie. Informacja ta zostanie 

wywieszona na tablicach ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

10. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze patrona. 

11. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski skierują wspólny 

wniosek do Urzędu Miejskiego w Bychawie o nadanie imienia szkole.  

W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona. 

 

Załącznikiem do procedury jest harmonogram działań przygotowawczych.  

 

 

Bychawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. 

 

 

 


