
PROCEDURA NADANIA IMIENIA 

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Żukowie 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia 
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Żukowie 

II. Podstawa prawna 

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) 

III. Założenia procedury i zakres procedury 

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący 

działania zmierzające do wyboru patrona SOSW w Żukowie  

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców 

(opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji                        

i obsługi SOSW w Żukowie 

Poprzez nadanie imienia ośrodek:  
 zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,  

 buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona                    

i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,  

 promuje postać patrona,  

 pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,  

 tworzy własny ceremoniał.  
 

IV. Tryb postępowania 

1. Przedstawienie pomysłu nadania ośrodkowi imienia podczas 

posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.   

2. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem 

ośrodkowi imienia - załącznik nr 1                                                              

3. Przedstawienie opracowanej Procedury nadania ośrodkowi imienia 

podczas spotkań Rady Pedagogicznej, zamieszczenie procedury na 

stronie internetowej ośrodka 

3. Ustalenie harmonogramu działań – załącznik nr 2 

4. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona ośrodka             

– załącznik nr 3 

5. Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat 

kandydatów na patrona ośrodka wg ustalonych zasad. 

6. Prezentacja społeczności szkolnej 3 najczęściej pojawiających się   

kandydatur. 

7. Określenie zasad wyboru patrona – załącznik nr 4 



8. Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej 

o nadanie ośrodkowi imienia przez organ prowadzący placówkę.                                                                                           

9. Popularyzacja postaci patrona na terenie ośrodka 

10. Podjęcie Uchwały przez Zarząd Powiatu Kartuskiego. 

11. Zorganizowanie uroczystości nadania ośrodkowi imienia. 

 

                                                 Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                                                                                  Załącznik nr 2 

 

                                    HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA TERMIN 

1. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej 

Zespołu Koordynującego do spraw wyboru 
Patrona,  

w skład którego wchodzą: 

- p. Patrycja Łaga – przewodnicząca 

- p. Julita Wołoszyn- zastępca 

- p. Olga Leszczyńska 

- p. Diana Wnuczyńska 

29 styczeń 2020 

2. Opracowanie przez Zespół Koordynujący  

Procedury nadania imienia placówce 

10 Luty 2020 

3. Opracowanie przez Zespół Koordynujący  

Harmonogramu działań przy nadaniu imienia 

placówce. 

do 17 lutego 
2020 

4. Działania informacyjne skierowane do 
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, 

rodziców 

- informacja o podjęciu działań zmierzających 

do nadania imienia placówce  

- zaznajomienie z planem działań: 

 nauczycieli podczas zebrania Rady 
Pedagogicznej 

 uczniów  na zajęciach z wychowawcą 

 pracowników na spotkaniu informacyjnym 

 rodziców w czasie zebrań informacyjnych 

- stworzenie  na stronie internetowej szkoły    

dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad 

nadaniem imienia, publikowanie materiałów 

Luty-marzec 
2020 

5. Opracowanie przez Zespół Koordynujący 

Regulaminu wyboru patrona placówki. 

luty 

2020 

6. Zgłaszanie kandydatur na patrona przez: 

- nauczycieli i pracowników szkoły 

- uczniów 

- rodziców 

Luty-marzec 

2020 

7. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona 

    (opracowanie biogramów, tablice informacyjne,                         

     zajęcia z uczniami) 

marzec -
kwiecień 2020 

8. Wybory patrona placówki. maj 2020 

9. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. maj 2020 

10. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę 
Pedagogiczna, Radę Rodziców  

 maj  2020 
 
 



   11.  Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu   

 prowadzącego szkołę. 

maj 2020 

   12.  Popularyzacja postaci patrona    

(prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie       

do biblioteki pozycji książkowych związanych  

z patronem). 

maj - wrzesień 

2020 

     13.  Przygotowanie uroczystości nadania imienia 

         placówce. 

czerwiec – 

październik 2020 

   14.   Uroczystość nadania imienia w połączeniu z  

        obchodami 40- lecia istnienia placówki 

- Msza św. 

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

- część artystyczna 

- poczęstunek 
 

październik  

2020 r. 

 

                            Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona 

 

 


