
PROCEDURA  
ZMIANY  IMIENIA 

Szkole Podstawowej w Jaworniku 

  
 

I. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

II. Poprzez zmianę imienia szkoła:  
 

1. Buduje ceremoniał związany szkoły. 
2. Przejmuje dobre wartości wypracowane przez Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Jaworniku, które na trwale wpisało się w historię edukacji 
społeczności lokalnej. 

3. Społecznośd szkolna otrzymuje sztandar szkoły. 
4. Wchodzi do rodziny szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego – poety, nawiązuje 

współpracę m.in. uczestnicząc w rajdach szkół imienniczek, wycieczkach do 
Warszawy. 

5. Opiera      swoje    działania       wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem 
i działalnością patrona – ks. Jana Twardowskiego - poety i ogólnie uznawanych przez 
społecznośd. 

 
   

III.  Zasady wyboru kandydata na patrona szkoły: 
 

1. W wyborach biorą udział: 
a) uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku,  
b) rodzice uczniów,  
c) nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Jaworniku. 

 
2. Każdy ma prawo oddad głos.  
3. Terminy realizacji poszczególnych zadao procesu zmiany patrona ustala zespół 

koordynujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
4. Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby 

odpowiedzialne za realizację zadao szczegółowych. 
5. Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza 

odpowiedzialnych za ich realizację. 
6. Po zakooczeniu procedury dot. zmiany patrona szkoły Rada Pedagogiczna, Rada 

Rodziców i Samorząd Uczniowski składają do Gminy Myślenice wniosek o nadanie 
imienia szkole wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

 



IV.  Harmonogram działao: 

 
1. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona 

szkoły. 
  
Zadaniem zespołu jest koordynowanie działao podjętych w szkole, mających na celu zmianę 
patrona.  
W skład zespołu wchodzą: 

 Wacław  Szczotkowski – przewodniczący zespołu 
 Magdalena Skałka 
 Anna Kowalska 
 Monika Zając 

      
      
   

2. Prezentacja kandydata na patrona szkoły  
– poety ks. Jana Twardowskiego 

 
 

1) Zamieszczenie Procedury zmiany imienia Szkole Podstawowej w Jaworniku na stronie 
internetowej szkoły – dyrektor szkoły. 

2) Zapoznanie uczniów z Procedurą zmiany imienia Szkole Podstawowej w Jaworniku w 
ramach zajęd z wychowawcą – wychowawcy. 

3) Zapoznanie rodziców z Procedurą zmiany imienia Szkole Podstawowej w Jaworniku – 
dyrektor szkoły. 

4) Przeprowadzenie zajęd z wychowawcą z zakresu: Życie i twórczość ks. Jana 
Twardowskiego – Jan od biedronek.  

5) Przeprowadzenie głosowania 20 grudnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00. w 
formie elektronicznej. 
 

 

 

 

3. Działania zespołu koordynującego 
 

1. Przybliżenie sylwetki patrona w formie plakatów informacyjnych, gazetek w salach i 
na korytarzach, prelekcji, informacji na stronie internetowej szkoły, itp. 

2. Karty do głosowania w formie elektronicznej. 
3. W dniu 21 grudnia 2020 r., po godzinie 12.00 zespół koordynujący, Rada Rodziców i 

Samorząd Uczniowski  dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie sporządzi 
protokół z głosowania i przekaże go dyrektorowi szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły, w dniu 22 grudnia 2020 r., ogłosi na stronie internetowej szkoły 
wyniki głosowania. Informacja ta zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeo dla 
rodziców, uczniów. 

5. Zmiana patrona nastąpi jeśli kandydatura ks. Jana Twardowskiego - poety zostanie 
potwierdzona większości a głosów.  



6. Gdy zapadnie decyzja o zamianie patrona szkoły Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i 
Samorząd Uczniowski złożą  do Urzędu Gminy w Myślenicach wniosek o zmianę 
imienia szkole wraz z uzasadnieniem. 

 
 
 

4. Poznanie patrona szkoły   
  
Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona 
szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona.  
 

5. Przekazanie sztandaru szkole   
 
Scenariusz uroczystości przekazania sztandaru społeczności Szkoły Podstawowej w 
Jaworniku zostanie opracowany po zakooczeniu w/w procedury. 
 

6. Opracowanie ceremoniału szkoły 
 
Ceremoniał uwzględnia oprawę  muzyczną uroczystości szkolnych (werble, fanfary), 
obecnośd sztandaru szkoły, pieśo szkoły oraz elementy stroju galowego. 
 
 
 
 
 


