
                                                                                                                                                             

PROCEDURA DOKONANIA ZMIANY PATRONA  

w Szkole Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie 

 w roku szkolnym 2016/2017  

 

 

Podstawa prawna: 

  
 1. § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 o 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 roku w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z 

późniejszymi zmianami). Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz.96; z 2003r. Nr 146, poz.1416; z 

2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222  
2. art. 7 ust.1 pkt.8 i art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, tekst jednolity). 
 

 

W celu kształtowania wychowawczych, moralnych i patriotycznych postaw uczniów, 

społeczność Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie pragnie dokonać zmiany dotychczasowego 

imienia szkoły na Patrona, który będzie łączyć oczekiwania wszystkich uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły. Patron szkoły powinien podkreślać indywidualną tożsamość placówki, 

wzbogacać szkolne tradycje i obrzędy, nawiązywać do historii, nauki, kultury oraz dzielnicy, 

miasta i całego kraju, a jednocześnie być znanym i bliskim symbolem dla uczniów naszej szkoły. 

 

 

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 19 stycznia dyrektor szkoły powołał zespół koordynujący działania związane ze zmianą 

patrona szkoły w składzie: 

1.  Ewa Aniołowska  

2. Jolanta Błońska  

3.  Romana Jaśpińska  

4.  Agnieszka Kowalska 

5.  Mariola Machniak 

6.  Ewelina Mazur 

 



II. Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły. 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie to placówka z 50 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, nauki, kultury lub współczesności regionu oraz 

wybitnych osób z tym związanych.  

 

III. PROCEDURA ZMIANY PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 77 

W WARSZAWIE 
  

I. W procesie zmiany patrona szkoły uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i 

pracownicy szkoły.  

II. Każdy uczestnik głosowania ma prawo dobrowolnie zgłosić swojego kandydata wg wzoru 

(załącznik nr 1). 

III. Zgłoszenie kandydata dla spełnienia wymogów formalnych powinno być: 

a) przedstawione w formie pisemnej,  

b) zawierać uzasadnienie wyboru osoby na patrona oraz czytelny podpis osoby 

składającej. 

IV. Każdy uprawniony do głosowania może zgłosić swojego kandydata. Przez osobę 

zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób – każdy podpis oznacza jeden 

głos. 

V. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 

08.00 do 16.00. 

VI. Spośród zgłoszonych kandydatur zespół wyłania maksymalnie trzech kandydatów na 

patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

VII. Nad przebiegiem wyboru patrona szkoły przez rodziców czuwa dyrektor, zespół 

koordynujący i przewodniczący Rady Rodziców. 

VIII. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy 

klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna p. Marzeny Siejki.  

IX. Propozycje zgłaszane przez nauczycieli, pracowników i rodziców gromadzi kierownik 

administracyjny szkoły p. Krystyny Kasprowicz 



VII. Wybory są w trzech etapach. 

 

ETAP I  

(od 1 marca do 30 kwietnia 2017 r.) 
 

1.  W procesie wyboru kandydata na patrona biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej, 

nauczyciele, pracowników administracji i obsługi i rodzice. 

2. Rozmowy wychowawców z uczniami na temat: Kto może być Patronem Szkoły? 

    a) wychowawcy klas przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat procedur wyboru 

patrona szkoły, 

3. Zgłaszanie propozycji rodziców odbywać się będzie w dniach od 1 kwietnia do 30 

kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 08.00 – 16.00, 

  4. O zasadach wyboru kandydata na patrona szkoły: rodzice, nauczyciele, uczniowie, i 

pracownicy szkoły będą poinformowani na: 

      a) uczniowie: na apelach, godzinach wychowawczych 

     b) rodzice, nauczyciele i pracownicy: 

       -na zebraniach, 

       - na stronie internetowej szkoły  

 

ETAP II 

(  od 2 marca 2017 r. do 10 maja 2017 r.) 
   
 1. Prezentacja kandydatów. 

 

   a) zespół koordynujący przygotowuje listę maksymalnie trzech kandydatów, którzy 

otrzymali największą ilość głosów, 

  b) zespół koordynujący wraz z uczniami przygotowuje prezentację kandydatów (np.  

wystawa, przeprowadzą lekcje wychowawcze). Działania te mają przybliżyć całej 

społeczności szkolnej kandydatów na patrona. 

 

2. Ogólnoszkolne wybory. 

 

a) w wyznaczonych terminach i miejscu odbędą się tajne, również i dobrowolne wybory 

patrona szkoły. 

b) głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego,  

c) głosowanie odbywa się na karcie do głosowania wg wzoru (załącznik nr 2).  

d) każdy głosujący podpisuje się na liście głosujących. 



 

3. Nad przebiegiem głosowania czuwa komisja w składzie: 

- Dyrektor 

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

- przedstawiciel Rady Rodziców 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

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 głosowanie. 

4. Po ogłoszeniu wyników wyborów zespół koordynujący sporządza dokument 

z przebiegu wyborów wg wzoru (załącznik nr 3). 

 

ETAP III 

(15 maja 2017 – 31 listopada 2017 r.) 
 

 

1. Sporządzenie przez zespół koordynujący dokumentacji z realizacji działań  dotyczących     

wyboru patrona szkoły.  

2. Ogłoszenie wyników głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem 

    Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadaniu szkole imienia wybranego 

     patrona. 

3. Przygotowanie do Rady Miasta wniosku formalnego o odwołanie obecnego patrona szkoły 

   i nadanie nowego imienia szkoły wraz z uzasadnieniem i charakterystyką sylwetki patrona.  

 

4. Powiadomienie Kuratorium Oświaty.  

5. Uroczystość nadania imienia szkole. 

 

REGULAMIN ZMIANY PATRONA SZKOŁY. 

 

ZASADY: 
 

1.Warunki wykluczające kandydata na patrona: 

a)  gdy ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne. 

2. W wyborach bierze udział społeczność szkolna. 

3. Wybory patrona szkoły przeprowadzone są według ustalonych procedur. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza zespół koordynujący odpowiedzialny za realizację zadań. 

5. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący. 

6. Informacje o wyborze patrona szkoły oraz wyniki poszczególnych etapów zostaną   

umieszczone w mediach szkolnych. 

7. Procedury opiniują: 



a) Rada Pedagogiczna, 

b) Rada Rodziców, 

c) Samorząd Uczniowski. 

8. Protokół z realizacji działań wraz z wnioskiem o nadaniu szkole imienia zostanie 

    przekazany do Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie, który wyda decyzję w tej sprawie. 

 


