
PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA 

-  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SANDOMIERZU 

1. Poszukiwanie patrona - historia podjętych działań.  

1.1.  W celu uzyskania swoistej tożsamości wyróżniającej naszą szkołę spośród innych placówek 

oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością 

wybranego autorytetu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Sandomierzu zdecydowały o rozpoczęciu procedury mającej na celu wybór 

patrona szkoły. 

 

1.2. Wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016 r. został złożony wniosek                          

o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole. Złożyła go pani Elżbieta Sobolewska – 

dyrektor szkoły. Przeprowadzone zostało głosowanie jawne, w którym  RP jednogłośnie 

wyraziła poparcie dla wniosku. Pani dyrektor zobowiązała się do sprawdzenia przepisów 

związanych z nadaniem imienia szkole.  

 

1.3.Pierwsze działania. 

 

Dyrektor szkoły – Elżbieta Sobolewska, powołała Zespół ds. Nadania Imienia Szkole                     

w osobach:  Danuta Cira, B. Chmielewska, Justyna Wesołowska, Beata Audycka, Anna Cież,  

M. Ramus, Krystyna Idzik, Ewa Podsiadło, Beata Orłowska.  Przyjęto procedurę, która 

uwzględnia poparcie wniosku Rady Pedagogicznej przez Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski.  

 

1.4. Przedstawienie uczniom i rodzicom wniosku Rady Pedagogicznej. 

 

Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom podczas wrześniowych spotkań  

z dyrektorem szkoły, a uczniom podczas lekcji wychowawczych oraz na zebraniu Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

1.5. Uzyskanie poparcia przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

1.6. Poszukiwanie patrona.  

 

Uczniowie klas  IV – VI zgłaszali swoje propozycje na patrona szkoły w trakcie lekcji 

wychowawczych. Tak zgłoszone kandydatury zostały przedyskutowane i omówione  podczas 

zajęć wychowawczych i lekcji historii oraz na zajęciach kółka historycznego. Samorząd 

Uczniowski głosował na patrona  w dniu 29.09.2016 r.  

Rodzice zgłaszali swoje propozycje w czasie  spotkań z wychowawcami w dniu 22. 09. 2016 r.   

    W oparciu o przeprowadzone wcześniej  wśród uczniów i ich rodziców wybory na poziomach 

poszczególnych klas, zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli, 

wyłoniono 3 ( spośród 8) kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu.  

Byli to: 

1. Kazimierz  Wielki 

2. Jan Paweł II 

3. Leszek Czarny  



 Ostatecznie w wyniku jawnego głosowania członków Rady Pedagogicznej w dniu 3.10.2016 

podjęto uchwałę , w której na patrona SP  w Sandomierzu zatwierdzono króla Kazimierza 

Wielkiego. 

2. Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury.  

 

2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczną, Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

2.2 Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego 

szkołę.  

2.3 Przygotowanie uchwały w sprawie nadania szkole imienia. 

2.4 Rada Miasta Sandomierza podejmuje stosowną uchwałę.  

2.5 Szkoła organizuje uroczystość nadania imienia.  

 

3.  Harmonogram działań przygotowawczych.  

 

L.p. Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Wyznaczenie w  Rocznym Planie Pracy Szkoły,  

jako zadania priorytetowego, procedury nadania 

imienia szkole 

Dyrektor szkoły RP.  sierpień 2016r. 

 

2. Przyjęcie zadania decyzją Rady Pedagogicznej.  Dyrektor szkoły  

RP. 

29.08  2016r. 

3. Rozmowy na zajęciach wychowawczych,                          

lekcjach historii  i kółku historycznym z 

uczniami na temat: 

- znaczenia wyboru patrona  

- proponowanych kandydatur. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel historii. 

Wrzesień 2016. 

4. Spotkanie z  Radą Rodziców na temat: 

- wyboru patrona, 

- nadania szkole imienia, 

 

Dyrektor. wrzesień 2016r. 

 

5. Wytypowanie  trzech postaci - kandydatów na 

patrona szkoły- w oparciu o głosowania uczniów 

i rodziców na poziomach poszczególnych klas 

oraz głosowania SU 

Dyrektor, Rada, SU. 3 października 

2016. 

6. Ostateczne głosowanie RP oraz podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia na patrona 

szkoły króla Kazimierza Wielkiego 

Dyrektor, Rada 

pedagogiczna 

3 października 

2016 

7. Wnioskowanie do Rady Miasta Sandomierza o 

wyrażenie zgody  na nadanie SP 2 w 

Sandomierzu imienia króla Kazimierza 

Wielkiego 

 

Dyrektor szkoły 5 października 

2016 

 

 



4. Harmonogram czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o patronie . 

L.p. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

1. Zbieranie informacji dotyczących króla 

Kazimierza Wielkiego  (Internet, literatura 

przedmiotu )  

 

bibliotekarz, historyk, 

nauczyciel polonista 

 listopad –  

grudzień   

       

na bieżąco 

2. „Zastał Polskę drewnianą zostawił murowaną”  

- szczegółowe przedstawienie sylwetki króla 

Kazimierza Wielkiego oraz jego zasług dla  

Sandomierza: 

 

- opracowanie ciekawego scenariusza cyklu 

lekcji historii poświeconych postaci patrona 

 

-  zaciekawienie uczniów postacią patrona 

poprzez humorystyczne przekazanie faktów 

historycznych i ciekawostek związanych z jego 

osobą na podstawie wybranych fragmentów 

powieści  G. Bąkiewicz z serii „ Ale historia…” 

pt. „Kazimierzu, skąd ta forsa?”  

 

- Prezentacja filmu fabularnego pt. „Kazimierz 

Wielki” ( dla klas IV-VI na świetlicy) 

 

 

- wycieczki po Sandomierzu śladami króla 

Kazimierza Wielkiego ( nawiązanie współpracy 

z PTTK oraz Rycerstwem Ziemi 

Sandomierskiej) 

 

 

-  nawiązanie współpracy z biografistą 

Kazimierza Wielkiego ( p. Romanem Chyłą , 

zaplanowanie ewentualnego spotkania 

biografisty z uczniami SP2)  

 

Wychowawcy klas, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, historyk,  

polonista , bibliotekarz 

 

- nauczyciel historii 

 

 

- bibliotekarz, polonista 

 

 

 

 

 

 

historyk, nauczyciele 

świetlicy 

 

 

 

P. Bryła i p. Idzik, 

wychowawcy, pedagog 

 

 

 

 

p. Ewa Podsiadło 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień - 

styczeń. 

3. 
 -  opracowanie  procedur związanych z  

przyjęciem logo 

- konkurs ogłoszony wśród uczniów, rodziców i 

społeczności lokalnej na logo szkoły 

nauczyciel sztuki i 

powołana komisja 

konkursowa 

do 15 stycznia 

2017 r. 

-od 15 stycznia  

do 30 lutego 

 

4. Gromadzenie materiałów naukowo – 

biograficznych dotyczących patrona – jego 

życia i dokonań. 

 

nauczyciel historii, 

bibliotekarz 

na bieżąco. 

5. Konkursy: 

- literacki  np. ( opowiadanie z dialogiem)               

„ Spacer po Sandomierzu z królem 

Kazimierzem ” 

Polonista, historyk,  

nauczyciel sztuki 

 

 

do 15.04.2017 r. 



- plastyczny : np. „Portret  króla - Kazimierz 

Wielki w moich oczach” , „ Stroje z epoki 

Kazimierza Wielkiego” 

- historyczny ( test z wiedzy o Kazimierzu 

Wielkim”) 

 

nauczyciel sztuki i 

powołana przez niego 

komisja konkursowa 

 

 

historyk, wychowawcy,  

6. 

 - Opracowanie, przyjęcie hymnu szkoły 

 -  nauka hymnu szkoły.  

- nauczyciel muzyki, 

poloniści  

 

30.01.2017 r. 

 

Do 15.04. 2017 

 

7. 

Wprowadzenie informacji o patronie na stronie 

internetowej szkoły. 

Nauczyciele: informatyk, 

polonista, historyk 

- opiekunowie strony 

internetowej szkoły 

do 15. 12.2017 r 

 

 

8. Wprowadzenie „Kącika patrona” a następnie  

tablicy pamiątkowej. 

Nauczyciel historii, 

dyrektor szkoły 

rok szkolny 

2016/2017 

9. Ustanowienie dnia patrona. Rada Pedagogiczna czerwiec  2017 

10. 
Nawiązanie współpracy z instytucjami o tym 

samym imieniu 

Nauczyciele: historyk, 

polonista , informatyk, 

bibliotekarz 

do 31.03. 2017 

r. 

- na bieżąco 

11. Opracowanie prezentacji multimedialnych na 

temat patrona szkoły:  

- tworzenie przez uczniów prezentacji Power 

Point  na powyższy temat w ramach zajęć 

komputerowych 

- konkurs na najciekawszą prezentację 

 

nauczyciel informatyki,  

 

komisja konkursowa            

( informatyk, 

bibliotekarz, historyk) 

 

 

2016/2017 

kontynuacja. 

 5. Harmonogram czynności związanych z nadaniem szkole imienia.  

 

L.p. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Przesłanie wniosku o nadanie szkole 

imienia króla Kazimierza Wielkiego do 

Rady Miasta Sandomierza  

Dyrektor szkoły 5 października 2016 

2. Opracowania harmonogramu czynności 

związanych z nadaniem szkole imienia  

 

Zespół do Spraw Nadania 

Imienia Szkole 

Listopad 2016. 

3. Wykonanie projektów: sztandaru szkoły, 

zaproszeń i pamiątkowych znaczków. 

Zespół  zadaniowy grudzień - marzec 

2017r. 

4. Zamówienie wykonania sztandaru i 

tablicy pamiątkowej 

Dyrektor szkoły grudzień  2016r. 

5. Zbieranie funduszy na sztandar i tablicę 

pamiątkową. 

Dyrektor szkoły luty– kwiecień 2017r. 

6. Napisanie i przedstawienie na lekcjach 

historii oraz na stronie internetowej  

szkoły  historii Szkoły. „90 lat SP 2 w 

Dyrektor szkoły, 

historyk , informatyk, 

kwiecień, maj 2017r. 



Sandomierzu” i nadania szkole imienia 

króla Kazimierza Wielkiego” 

bibliotekarz 

7. Przygotowanie plakatów, afiszy, ogłoszeń, 

znaczków okolicznościowych z okazji 

nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2      

w Sandomierzu. 

Bibliotekarz, informatyk, 

polonista, nauczyciel 

sztuki. 

do 30.04.2017r. 

8. Nawiązanie kontaktu z innymi szkołami 

noszącymi imię Kazimierza Wielkiego 

oraz Stowarzyszeniem Miast Króla 

Kazimierza Wielkiego 

Nauczyciel informatyki, 

polonista, historyk 
do 31.03.2017r. 

9. 
Opracowanie  scenariusza uroczystości 

nadania imienia szkole 

Zespół ds. nadania 

Imienia Szkole  i  Rada 

Pedagogiczna 

do  5.04.2017r. 

10. 
Ułożenie scenariusza części artystycznej, 

zaplanowanie scenografii. 

polonista, opiekun koła 

teatralnego, nauczyciel 

sztuki 

do 5.04.2017r. 

11. Przygotowanie listy gości i projektu 

graficznego zaproszeń na uroczystość. 

Dyrektor szkoły, 

bibliotekarz, informatyk 

do 15.04.2017r. 

12. Opracowanie harmonogram przebiegu 

uroczystości nadania szkole imienia. 

Dyrektor , Zespół ds. 

Nadania Imienia Szkole 

Do 25.04.2017 r. 

 

6.  Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości. 

 

L.p. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

1. Wykonanie zaproszeń dla gości i ich 

kolportaż. 

bibliotekarz, nauczyciel 

informatyki, Dyrektor 

marzec-kwiecień 

2017r. 

2. Dekoracja korytarzy. Nauczyciel sztuki, 

wszyscy odpowiedzialni 

za dekorację tablic 

informacyjnych 

Tydzień przed  

uroczystością. 

3. Przygotowanie w pracowniach tablic z 

informacją o nadaniu imienia szkole oraz 

patronie szkoły 

Wychowawcy. maj 2017r. 

4. Przygotowanie wystawy prac o patronie              

( prace wykonane podczas konkursu 

„Portret króla – Kazimierz Wielki w 

moich oczach”) 

Nauczyciel sztuki maj 2017r. 

5. Przygotowanie    części artystycznej: 

 

-       prezentacja multimedialna        

         przedstawiająca  postać Kazimierza   

        Wielkiego,     

  

-     spektakl słowno- muzyczny, 

 

 

  

Informatyk 

 

Opiekun koła teatralnego, 

polonista, bibliotekarz, 

historyk, nauczyciel 

sztuki 

od 5 IV do  maja  

2017r. 



6. Przygotowanie dekoracji miejsca 

uroczystości: 

- podium 

- obejście szkoły 

 

Grono pedagogiczne, 

pracownicy obsługi 

szkoły 

od  ?  maja 

7. Zorganizowanie nagłośnienia   Dyrektor 

Nauczyciel informatyki 

maj 

9. Wyznaczenie i wyćwiczenie pocztu 

sztandarowego  

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

od 15 maja 

10. Przygotowanie uroczystej mszy w intencji  

nadania imienia szkole 

Ks. Katecheta maj 2017  

11. 

Próby na sali gimnastycznej 

Opiekun koła teatralnego, 

polonista, bibliotekarz, 

historyk 

od początku 

maja 

12. 

Próba generalna 

Opiekun koła teatralnego, 

polonista, bibliotekarz, 

historyk, Dyrektor 

Szkoły 

 ? 

13. Przygotowanie poczęstunku + dekoracja 

stołu i sali 

Pracownicy obsługi 

kuchni , nauczyciele 

świetlicy  z rodzicami 

 

  ? 

 


