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PROCEDURA DOKONANIA ZMIANY PATRONA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROCHOWCACH 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 „„W celu kształtowania patriotycznych postaw uczniów i ukazywania im wartości 

społecznie pożytecznych, w warunkach zmienionej sytuacji społeczno-politycznej Polski, 

społeczność szkolna pragnie dokonać zmiany dotychczasowego Patrona Szkoły na postać, 

która nada placówce indywidualną tożsamość i sprawi, że cała społeczność szkolna będzie 

miała konkretny wzorzec do naśladowania. Ponadto wzbogaci szkolne tradycje.” 

  

  

OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU 

POD NAZWĄ „ZMIANA PATRONA SZKOŁY”. 

  

  

1.Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły. 

  

2.Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły. 

  

3.Ustalenie procedury wyboru patrona szkoły. 

  

  

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

szkoły. 

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór 

patrona szkoły oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji 

projektu pod nazwą „Zmiana patrona szkoły”. 

  

Dnia 2 grudnia 2015 roku dyrektor szkoły powołał zespół koordynujący działania związane 

ze zmianą patrona szkoły w składzie: 

 

1.   Bożena Stępień 

2. Dorota Skubisz- Bembenek 

3.  Maria Górska 

4. Aneta Prokop 
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II. Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Łańcuckiego to placówka z ……. letnią tradycją. Poprzez 

zmianę imienia szkoła: 

a)uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniająca ją spośród innych szkół; 

 

b)promuje patrona; 

 

c)może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach ogólnie uznawanych przez 

społeczność szkolną; 

 

d)wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem. 

 

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, 

nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. 

Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności regionu  lub Polski oraz 

ważnych kart historii. 

 

III. Procedura zmiany patrona w Szkole Podstawowej w Grochowcach 

 

 W procesie zmiany patrona szkoły uczestniczą uczniowie klas I – VI SP i Gimnazjum, 

nauczyciele, rodzice uczniów,  pracownicy szkoły i społeczność lokalna, 

 Każdy uczestnik głosowania dobrowolnie zgłasza swojego kandydata wg załącznika 

nr 1, 

 O przebiegu wyborów, wynikach i podejmowanych działaniach uczniowie, rodzice i 

pracownicy szkoły są na bieżąco informowani poprzez stronę internetową szkoły i informacje 

zamieszczane w szkole. 

 Spośród zgłoszonych kandydatur zespół wyłania maksymalnie  trzech  kandydatów na 

patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

 Wybory Patrona Szkoły odbywają się w sposób tajny, równy i dobrowolny w 

wyznaczonym i podanym do wiadomości terminie. 

 O wynikach wyborów jest poinformowana cała społeczność szkolna – uczniowie, 

rodzice i pracownicy szkoły oraz Organ Prowadzący Szkołę i Podkarpackie Kuratorium 

Oświaty. 

 Dokonanie zmiany patrona szkoły przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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Szczegółowy harmonogram działań podjętych w celu realizacji projektu 

„Zmiana  patrona w Szkole Podstawowej w  Grochowcach” 

  

ETAP I - DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE 
  

Lp. Zadanie do realizacji i sposób realizacji 
Odpowiedzialni 

za realizację 
Termin realizacji  

1. 

Rozpoczęcie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu zmiany patrona w 

SP w Grochowcach, podział zadań. 

  

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 
2 grudnia  2015r. 

2. 

Analiza dokumentów prawnych 

dotyczących i  regulujących procedury 

nadania imienia szkołom i placówkom 

oświatowym. 

  

wybrani 

nauczyciele 
2 grudnia – luty 2016r. 

3. 
Analiza przykładów nadania i zmiany 

patrona szkół. 

wybrani 

nauczyciele 

grudzień – kwiecień 

2016r. 

4. 

Analiza przykładów zmiany imienia szkół 

w ciągu ostatnich kilku lat. 

  

wybrani 

nauczyciele 
7 grudnia 2015 r. 

5. 

Powołanie zespołu koordynującego ds. 

wyboru patrona szkoły i omówienie zasad i 

trybu jego działania. 

  

dyrektor szkoły 2 grudnia 2015r. 

6. 

Opracowanie PROCEDUR ZMIANY 

PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W GROCHOWCACH 

zespół 

koordynujący 

dyrektor szkoły 

15 grudnia 2015r. 

7. 

Zapoznanie rodziców, nauczycieli i Rady 

Uczniów z procedurą zmiany patrona. 

Podjęcie decyzji przez  Radę Pedagogiczną  

o wprowadzeniu procedur zmiany patrona 

w Szkole Podstawowej   w Grochowcach. 

dyrektor szkoły, 

opiekun Rady 

Uczniów  

styczeń  2016r. 

  

8. 

  

Poinformowanie społeczności szkolnej  o 

działaniach zmierzających do zmiany 

  

dyrektor szkoły 

 zespół 

  

 styczeń  2016r. 
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patrona szkoły. Przekazanie informacji o 

znaczeniu patrona  szkoły, przypomnienie 

historii szkoły oraz sylwetki obecnego 

patrona. 

koordynujący 

wychowawcy 

  

ETAP II 
  

  

9. 

  

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na 

temat znaczenia patrona w szkole. 

Przypomnienie obecnego patrona szkoły – 

rozpoznanie stopnia znajomości jego 

sylwetki i dorobku. 

  

  

wychowawcy klas 

  

/marzec kwiecień 2016r. 

  

10.   

  

  

  

Dobrowolne zgłaszanie kandydatów na 

patrona SP w Grochowcach 

  

uczniowie, 

rodzice, 

pracownicy 

szkoły, 

społeczność 

lokalna 

  

  

21 – 30  kwietnia 2016r.  

  

11. 

  

Wyłonienie przez zespół koordynujący max 

trzech kandydatów spośród wszystkich 

kandydatów, którzy otrzymali najwięcej 

głosów i spełniali kryteria zawarte w 

Regulaminie zmiany patrona szkoły 

  

  

zespół 

koordynujący 

  

  

maj 2016r. 

  

12.  

  

Poinformowanie całej społeczności szkolnej 

o wynikach wyborów kandydatów. 

  

  

dyrektor szkoły 

zespół 

koordynujący 

  

maj 2015r. 

  

  

ETAP III 
  

  

13. 

  

Równoprawna prezentacja wybranych przez 

zespół koordynujący kandydatów na forum 

środowiska szkolnego poprzez: 

  

wszyscy 

nauczyciele 

  

2 tygodnie  maja 2016r. 
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a. apele szkolne, plakaty, gazetki. 

b. zajęcia poświęcone tematyce na  

lekcjach wychowawczych 

c. strona internetowa szkoły. 

  

  

14. 

  

Wybór kandydata na patrona spośród trzech 

kandydatur wg przyjętego trybu   w 

głosowaniu tajnym, większością głosów; 

Wyboru dokonują uczniowie 

klas I – VI SP i Gimnazjum, 

nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice, 

podpisując się na Liście głosujących. Nad 

przebiegiem wyboru patrona szkoły przez 

rodziców czuwa dyrektor szkoły, zespół 

koordynujący i przewodniczący Rady 

Rodziców.  

W wyznaczonych terminach i miejscu 

odbędą się tajne, równe i dobrowolne 

wybory patrona szkoły.  

Głosowanie odbywa się w ciągu jednego 

dnia roboczego. 

Głosowanie odbywa się na karcie do 

głosowania wg wzoru ( załącznik nr 2). 

Każdy głosujący podpisuje się na liście 

głosujących. 

 Nad przebiegiem głosowania czuwa 

komisja w składzie: 

- dyrektor 

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

- przedstawiciel Rady Rodziców 

- przedstawiciel Rady Uczniów 

Do liczenia głosów zostanie powołana 

Komisja Skrutacyjna.  

Patronem szkoły zostanie kandydat, który 

uzyskał największą ilość głosów, w 

przypadku uzyskania takiej samej liczby 

głosów przez kilku kandydatów zespół 

koordynujący zorganizuje ponowne 

  

dyrektor szkoły 

zespół 

koordynujący 

  

maj/czerwiec  2016r. 
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głosowanie. Po ogłoszeniu wyników 

wyborów zespół koordynujący sporządza 

dokument z przebiegu wyborów wg 

wzoru (załącznik nr 3). 

 

  

15. 

  

Sporządzenie protokołu z przebiegu wyboru 

patrona 

Publiczne ogłoszenie wyników głosowania 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z 

udziałem przedstawicieli Rady Uczniów i 

Rady Rodziców. 

  

  

dyrektor szkoły 

zespół 

koordynujący 

  

  

      czerwiec 2016r. 

  

ETAP IV 
  

  

16. 

  

Przygotowanie do Rady Gminy wniosku 

formalnego o odwołanie obecnego patrona 

szkoły i nadanie nowego  imienia szkoły 

wraz z uzasadnieniem i charakterystyką 

sylwetki patrona.                         

  

  

  

dyrektor szkoły 

zespół 

koordynujący 

  

wrzesień/październik  

2016r. 

  

17. 

  

Akceptacja wniosku i podjęcie uchwały 

Rady Gminy  o nadaniu imienia Szkole 

Podstawowej  w Grochowcach. 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy 

  

wg terminarza posiedzeń 

Rady Gminy 

  

18. 

  

Powiadomienie Kuratorium Oświaty o 

zmianie patrona SP w Grochowcach. 

  

  

dyrektor szkoły 

  

do 14 dni po uzyskaniu 

akceptacji z Urzędu 

Gminy 

  

  

19. 

  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej z 

udziałem przewodniczącego Rady Uczniów 

i Rady Rodziców celem ustalenia 

harmonogramu zmiany patrona szkoły, 

projektu sztandaru oraz obrzędów 

  

dyrektor szkoły 

zespół 

koordynujący 

  

w zależności od 

terminu otrzymania 

decyzji 

Rady Gminy i 

Kuratorium Oświaty 



7 
 

szkolnych z tym związanych. 

  

  

ETAP V 
  

  

20. 

  

Przygotowanie i zaplanowanie działań do 

uroczystości  nadania imienia szkole oraz 

nadania sztandaru wg odrębnego 

scenariusza, działania zmierzające do 

pozyskania sponsorów. 

  

  

wyznaczone 

odpowiedzialne 

osoby -  dyrektor 

szkoły, 

nauczyciele, 

uczniowie, 

rodzice, 

pracownicy szkoły 

  

  

styczeń - czerwiec 

2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. do  

Procedury  wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Grochowcach 

 

 

 

Zgłoszenie kandydata na Patrona 

Szkoły Podstawowej w Grochowcach 
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Zgłaszam kandydaturę    ……………………………………………………………… 

na Patrona Szkoły Podstawowej w Grochowcach 

 

Uzasadnienie 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………        

 

 

Czytelny podpis zgłaszającego/ zgłaszających 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. do  

Procedury wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Grochowcach 
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach na kandydata na Patrona  

Szkoły Podstawowej w Grochowcach 

 

 

Kandydaci: 

1.  .…………………………………………….   

2.  .……………………………………………..  

3.  .……………………………………………..  

4.  .……………………………………………..  

5.  .…………………………………………….   

 

INFORMACJA 

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce po 

prawej stronie, obok nazwiska. 

Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, 

albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

 

 Okrągła pieczęć szkoły 

 

Załącznik nr 3. do  

Procedury wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Grochowcach 

 

 

PROTOKÓŁ 

Z PRZEBIEGU WYBORU PATRONA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROCHOWCACH 
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Komisja Skrutacyjna: 

1.  .…………………………………………….   

2.  .……………………………………………..  

3. .……………………………………………..  

4.  .……………………………………………..  

5.  .…………………………………………….   

6.  .……………………………………………..  

 

Stwierdza, że w dniu …………………….odbyły się wybory kandydata na Patrona Szkoły 

Podstawowej w Grochowcach. 

 

W wyborach wzięło udział  ……………… 

                                             ……………… 

                                             ……………… 

                           razem      ……………… 

Ilość kart wyjętych z urny:  ………………. 

kart ważnych ……………… 

kart nieważnych                  ……………… 

 

głosów ważnych                  ……………… 

głosów nieważnych             ………………. 

 

GŁOSY WAŻNE ODDANO NA NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW: 

Nazwisko i imię 

1.  ……………………….... 

2. …………………………. 

3. …………………………. 
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KOMISJA SKRUTACYJNA stwierdza, że spośród kandydatów na Patrona Szkoły Podstawowej w 

Grochowcach większością głosów wybrano …………………………… 

 

Podpisy członków Komisji: 

1.  .……………………… 

2.  .……………………… 

3.  .……………………… 

4.  .……………………… 

5.  .……………………… 

6.  .……………………… 

Uwagi: …………………………………………………………………… 


