
Regulamin wyboru Patrona Szkoły 
 

Etap I 
§ 1 

Do zgłaszania propozycji kandydatów na patrona szkoły oraz dokonywania jego wyboru 
uprawniona jest młodzież liceum oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 
Nieporęt. 
 

§ 2 
Zgłoszenie powinno być złożone przez pojedynczą osobę. 
 

§ 3 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę patrona wraz z krótkim 
uzasadnieniem, podpis zgłaszającego i jego status (uczeń liceum lub uczeń szkoły 
podstawowej).  
 
Zgłoszenia należy dokonać na karcie (stanowiącej załącznik nr1 do regulaminu) odebranej od 
nauczyciela języka polskiego (p. Iwona Kutra) lub pobranej ze strony internetowej Liceum 
Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. Zgłoszenia przedłożone na innej niż 
oryginalna karta zgłoszeniowa nie będą brane pod uwagę.  
 
Karta zgłoszeniowa niezawierająca uzasadnienia lub podpisu uznana będzie za nieważną. 
Termin zgłoszeń upływa 25 października 2019 r. 
 

§ 4 
Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie liceum w godzinach jego urzędowania lub 
przez wysłanie karty zgłoszeniowej drogą mailową na adres szkoły: 
lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl  w temacie PATRON LICEUM. 
 

§ 5 
Od momentu zakończenie przyjmowania kandydatur - spośród zgłoszonych - Zespół 
Koordynujący ds. Patrona wraz z dyrektorem szkoły, przedstawicielem Rady Rodziców  
i przedstawicielami samorządów klasowych w oparciu o przygotowane pisemnie propozycje 
kandydatur na patrona szkoły, wyłonią nie więcej niż 5 kandydatur, które przejdą do 
drugiego etapu. Fakt ten zostanie odnotowany w protokole.  
 
Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń liceum 
oraz na stronie internetowej szkoły i w mediach lokalnych. 
 
 
 



Etap II 
§ 6 

W ramach przygotowań do bezpośredniego wyboru kandydata na patrona szkoły: 
1. Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania 

kandydatów na patrona szkoły. 
2.  Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze, na których odbędą się 

prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie przygotowują PREZENTACJE 
MULTIMEDIALNE o swoim kandydacie (załącznik nr 2 do regulaminu). 

3. Uczniowie ze szkół podstawowych, biorący udział w konkursie, proszeni będą o 
przybycie do siedziby liceum w celu zaprezentowania kandydatury na patrona szkoły 
(także prezentacji multimedialnej). 

4.  Szczegółowe informacje o kandydatach spośród, których będzie wybierany patron 
szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w mediach 
lokalnych. 

5. Na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych zostanie ogłoszony termin 
wyborów patrona szkoły. 

 
Etap III 
 

§ 7 
Procedura wyboru patrona szkoły: 

1. Do bezpośredniego wyboru patrona szkoły upoważnione są wszystkie osoby tworzące 
społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. 

2.  Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora szkoły. 
3.  Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 25-29 listopada 2019 r. w godzinach 

ustalonych przez dyrektora liceum.  
4. Każdy z głosujących otrzyma opieczętowaną kartę wyborczą. 
5. Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona. 
6. Każdy głosujący ma prawo oddać 1 głos.  
7. 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 
jednego kandydata.  

8. Głosy nieważne: 
Głos jest nieważny w razie: 

• oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X"  
w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata; 

• nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku 
„X" w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata. 

• Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.  
9.  Kartę wyborczą należy wrzucić do przygotowanej urny. 



10.  Fakt dokonania wyboru zostanie odnotowany na liście wyborczej.  
11. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza dokona podliczenia głosów oraz ogłosi 

wyniki wyborów. 
12. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów osiągnie równą a zarazem najwyższą 

ilość głosów, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające w terminie do dwóch 
dni od ogłoszenia wyników.  

13. Zespół koordynujący sporządzi protokół z realizacji działań. 
14. Informacja o wyniku wyborów kandydata na patrona szkoły zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych. 
15. Uczeń, którego kandydat zgromadzi największą liczbę głosów (zostanie patronem 

szkoły) otrzyma nagrodę ufundowaną przez szkołę. 
16. Skierowanie uchwały do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia Liceum 

Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym. 
 
 
Etap IV 
 

§ 8 
Postępowanie po wyborze kandydata na patrona szkoły: 
Po dokonaniu wyboru patrona - w szkole będzie realizowane zadanie: "Poznajemy patrona 
szkoły". Realizacja tego zadania ma na celu zaprezentowanie i przybliżenie postaci patrona 
(załącznik nr 3 do regulaminu). 
 
Zadanie to będzie miało formę konkursu plastycznego, graficznego/fotograficznego  
i obejmować powinno gromadzenie materiałów naukowo-biograficznych dotyczących 
patrona i  jego działalności. 
 
W konkursie biorą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. 
Uczniowie wynagrodzeni są oceną z języka polskiego/historii oraz nagrodą rzeczową  
i dyplomem ufundowanym przez szkołę. 
Uczniowie dostarczają zgodę podpisaną przez Rodzica na udział w konkursie oraz na 
publikowanie wizerunku dziecka i przetwarzanie jego danych w celach konkursowych 
(załącznik nr 4). 
 
Etap V 
 

§ 9 
1. Nawiązanie współpracy z instytucjami o tym samym imieniu. 
2. Ustanowienie Dnia Patrona. 

 
 



§ 10 
Realizacji zadań, których celem jest poznanie patrona szkoły, towarzyszyć będzie akcja 
informacyjna. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą 
dostępne na internetowej stronie szkoły oraz w mediach lokalnych.  
 
 
        Opracował Zespół ds. Patrona 


