
Stanisławów Pierwszy, 30.09.2019r. 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów liceum oraz uczniów szkół podstawowych z gminy 
Nieporęt do włączenia się w działania, których celem jest wybór patrona naszej szkoły.  

Poniżej przedstawiamy plan działań związanych z Procedurą: „Wybór Patrona 
Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. 

 

Plan działań związanych z wyborem patrona 

I. Założenia prawne: 

1. Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół d/s wyboru Patrona i podlega 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

2. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli: 

II.   Kalendarium działań: 

Rok szkolny 2019/2020 – wybór patrona szkoły: 

Działania 
Termin 

realizacji 

1. Powołanie Zespołu Koordynującego. 
Dyrektor szkoły powołuje, zarządzeniem, Zespół Koordynujący ds. 
Patrona, w którego skład wchodzą:  

• przewodniczący: p. Iwona Kutra, Jolanta Mazur, Artur 
Słabowski 

• wychowawcy klas pierwszych: p. Anna Wenerska,  
p. Marzena Muda 

• przedstawiciel Rady Rodziców  
• przewodniczący Samorządów Klasowych  

 

do 8 X 2019 

2. Kampania informacyjna w Liceum Ogólnokształcącym  
i w szkołach podstawowych z terenu gminy Nieporęt 

Dyrektor Szkoły zawiadamia pracowników szkoły, uczniów liceum 
oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt  
o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole. 
Zapoznaje z planem działań podjętych w celu wyboru patrona 
Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. 

 

11 X - 25 X 
2019 



Informacja zostanie przekazana: 
• nauczycielom - podczas posiedzenia RP,  
• rodzicom za pośrednictwem dziennika Librus, 
• uczniom liceum podczas uroczystości ślubowania klas 

pierwszych 
• uczniom szkół podstawowych za pośrednictwem strony 

internetowej liceum i gminnych mediów. 

3. Ogłoszenie Regulaminu wyboru Patrona Szkoły. 11 X 2019 

4. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: 
• uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie 

Pierwszym 
• uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt 

 
11 - 25 X 2019 

5. Wybór maksymalnie pięciu propozycji (decyduje Zespół 
Koordynujący ds. Patrona) i poinformowanie laureatów o decyzji 
zespołu. 

Do 31 X 
2019 

6. Prezentacja przez laureatów kandydatów na patrona szkoły 
(osoby, które zgłosiły kandydata prezentują sylwetkę bohatera w 
postaci prezentacji multimedialnej - informacja załącznik 2). 

Od 4 do 22 XI 
2019 

7. Wybory patrona szkoły - głosowanie. 25- 29 XI 2019 

8. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona na stronie internetowej 
szkoły, w mediach gminnych oraz na tablicy informacyjnej. 

3 XII 2019 

9. Złożenie wniosku do organu prowadzącego o nadanie imienia 
szkole.  

4-5 XII 2019 

10. Wydanie przez organ prowadzący decyzji o nadaniu imienia.  
Grudzień 2019 
-styczeń 2020 

10. Opracowanie harmonogramu czynności związanych  
z przygotowaniem uroczystości nadania imienia. 

Styczeń/luty 
2020 

III. Dlaczego chcemy nadać imię szkole? 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 
• uzyskuje indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 
• promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania, 
• w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, 



• wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania 
wzajemnych kontaktów, 

• opiera swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem  
i działalnością patrona, 

• wzbogaca swoją obrzędowość  

IV.  Oczekiwania od kandydatów na patrona: 

1. Patronem może być wyłącznie osoba, będąca niekwestionowanym wzorem 
osobowym, autorytetem moralnym, wzorem patriotyzmu i tolerancji. Wyróżniająca 
się następującymi cechami charakteru: uczciwością, prawością, pracowitością, 
sprawiedliwością, szlachetnością, honorem. Będąca osobą powszechnie szanowaną, 
posiadająca uznane zasługi dla społeczeństwa lub narodu.  

2. Warunki wykluczające kandydata na patrona: 
Kandydatem na patrona nie może być osoba, której:  
a) ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne; 
b) imię nosi już któraś ze szkół gminy czy powiatu legionowskiego. 

 

Zespół ds. Patrona 


