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PROCEDURA WYBORU PATRONA 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie. 

 

  

 

I. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu 

wybór patrona szkoły. 

  

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór 

patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu 

pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”. 

W skład zespołu wchodzą: 

 Zofia Czyżewska – koordynator obchodów 25-lecia szkoły 

 Olga Nowicka – koordynator nadania imienia szkole 

 Teresa Różańska – nauczyciel  

 Renata Buczek – nauczyciel 

 Elżbieta Żak – nauczyciel 

 Agnieszka Błażejewska – opiekun RMSU 

 Elżbieta Wojtkowiak – opiekun RMSU 

 Katarzyna Wieczorek – opiekun RSU 

 Renata Stasiak – opiekun RSU 

 Alicja Knapik – przedstawiciel pracowników szkoły 

 przedstawiciel Rady Rodziców 

 

     Rzecznikiem prasowym jest Olga Nowicka 

 

 

II. Regulamin wyboru patrona szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa numer 2 w Barcinie to placówka, która jest szkołą publiczną, ma 

wiele osiągnięć. 

SP2 istnieje od 1986 roku. Miniony czas to nieustanny wysiłek pracowników, którzy 

dążyli do stworzenia szkoły przyjaznej uczniowi, traktując go podmiotowo i oferując mu 

różnorodne zajęcia rozwijające jego zainteresowania i pasje, poszerzające jego wiedzę.  

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu 

dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków 

społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, 

sprawiedliwości i wolności. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju 

osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy 

o współczesnym świecie. Dba o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Wszyscy aktywnie 
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pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje 

kwalifikacje i dokształcają się. 

To przede wszystkim społeczność uczniowska, a także kadra pedagogiczna oraz 

pozostałe osoby, które przez swoją pracę dbają o to, by szkoła była miejscem, w którym 

każdy czuje się dobrze.  

 

 

 Poprzez nadanie imienia szkoła:  

a) uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,  

b) promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,  

c) w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,  

d) wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania 

wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci 

i młodzieży),  

e) może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem 

i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,  

f) wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem. 

  

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, 

nieuzasadniony.  

Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.  

Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy 

administracji i obsługi) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. 

Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Barcina, 

regionu Pałuk i Kujaw lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na 

przyszłość.  

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez 

społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię 

wybrane przez nas. 

 
 

Zasady: 

 

  

1. W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele 

oraz pracownicy administracji i obsługi). 

2. Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”. 

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący 

w porozumieniu z dyrekcją. 

4. Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne 

za realizację zadań szczegółowych. 

5. Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza 

odpowiedzialnych za ich realizację. 

6. Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz propozycją imienia dla 

szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną 

skierowane do Urzędu Miejskiego w Barcinie. 
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III. Procedura 

  
1. W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji 

i obsługi, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie oraz społeczność 

lokalna. 

2. Każda społeczność przedstawia swojego kandydata. 

3. Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespół 

koordynujący oraz przewodniczący Rady Rodziców. 

4. Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwa Elżbieta 

Żak. 

5. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy 

klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Teresy Różańskiej. 

6. Propozycje zgłaszane przez środowisko lokalne i rodziców gromadzi – Zofia 

Czyżewska, Teresa Różańska i Olga Nowicka. 

7. Wybory są czteroetapowe. 

 

 

 

ETAP I 

 

od 22 marca 2010 do 30 kwietnia 2010 roku 

 

 

Olga Nowicka jest odpowiedzialna za umieszczenie w prasie lokalnej i na stronie 

internetowej szkoły informacji o realizacji przez szkołę projektu „Nadanie imienia 

szkole”.  

 

  

1. Wybory kandydata na patrona przez uczniów 

 
a) Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania 

kandydatów na patrona szkoły.  

b) Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu 

autorytetu; Kto może być patronem szkoły?  

c) Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na 

patrona szkoły.  

d) Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą 

ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Samorząd klasy sporządzi 

protokół głosowania klasy do 30 kwietnia 2010r. i przekaże go zespołowi 

koordynującemu. 
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2. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników 

 
a) Pani E. Żak i A. Knapik zbiorą propozycje kandydatur z uzasadnieniem od 

nauczycieli i pracowników do 31 marca 2010r.  

b) Lista kandydatów z uzasadnieniem zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim 

i pokoju pracowników w dniu 12 kwietnia 2010r. Odpowiedzialna za to jest  

E. Żak. 

c) Drogą tajnego głosowania i większością głosów odbędą się wybory spośród 

propozycji nauczycieli i pracowników (każda grupa osobno i głosuje na swoich 

kandydatów) do 30 kwietnia 2010r.  

d) Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie 

powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie 

jeden, który uzyska najwięcej głosów.  

e) Komisje skrutacyjne przeliczą głosy i sporządzą protokół z wyborów, wskazując 

jednego kandydata nauczycieli i jednego kandydata pracowników, który uzyskał 

przewagę większością głosów. Przewodniczący komisji przekaże protokół 

z nazwiskiem kandydata nauczycieli oraz kandydata pracowników do zespołu 

koordynującego. 

  
 

 

3. Wybory kandydata na patrona przez rodziców 

 

a) Wychowawcy klas poinformują rodziców do 22 kwietnia 2010r. o realizacji 

projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur. 

b) Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców zbiera propozycje kandydatur.  

c) Na zebraniach klasowych do 30 kwietnia 2010r. rodzice w tajnym głosowaniu 

wybierają jedną kandydaturę na patrona. Klasowa Rada Rodziców sporządza 

protokół i przekazuje go przedstawicielowi Rady Rodziców. 

d) Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio KRR, do wychowawców 

oraz tak jak społeczność lokalna (do urn). 
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ETAP II 

 

od 1 maja 2010 do 18 czerwca 2010 roku 

 

1. Wybory kandydata na patrona przez uczniów 

 

a) Samorząd Uczniowski (RMSU i RSU) przygotowuje listę kandydatów  

zaproponowanych przez wszystkie klasy do 15 maja 2010r. 

b) Listy kandydatów rozwiesza się na gazetkach szkolnych i podaje do wiadomości 

wszystkim uczniom, np. na GDDW, radiowęzeł, itp. do 25 maja 2010r. 

c) Samorząd Uczniowski (RMSU i RSU) przygotowuje wybory spośród wszystkich 

kandydatów uczniów  do 15 czerwca 2010r. Protokół z przeprowadzonego 

głosowania przekazuje zespołowi koordynującemu. 

d) Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie 

powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie 

jeden, który uzyska najwięcej głosów.  

 

 

2. Wybory kandydata na patrona przez rodziców 

 

a) Zespół koordynujący wybory patrona szkoły przygotowuje listę kandydatów 

zaproponowanych przez Klasowe Rady Rodziców do 6 maja 2010r. 

b) Listy kandydatów przekazuje Klasowym Radom Rodziców i podaje do wiadomości 

rodziców do 10 maja 2010r. 

c) Rada Rodziców przygotowuje wybory spośród wszystkich kandydatów rodziców  

do 28 maja 2010r. Protokół z przeprowadzonego głosowania przekazuje zespołowi 

koordynującemu. 

d) Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie 

powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie 

jeden, który uzyska najwięcej głosów.  

 

 

3. Wybory kandydata na patrona przez społeczność lokalną 

 

Społeczność lokalna będzie mogła uczestniczyć w wyborze patrona poprzez 

przedstawienie swoich propozycji. Kandydatury będzie można zgłaszać do 30 września 

2010r. na adres szkoły, na adres e-mailowy lub do skrzynek znajdujących się w holu 

szkoły, w sklepach, Bibliotece Miejskiej, MDK. 

 

Zespół pod kierunkiem O. Nowickiej  spośród kandydatur zgłoszonych przez środowisko 

lokalne wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję oraz sporządza protokół. 
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ETAP III 

 

od 2 września 2010 do 22 października 2010 roku  
 

  

1. Prezentacja kandydatów 

 

Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki 

w salach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze do 

22 października 2010r.   

Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.  

  

  

2. Ogólnoszkolne wybory 

 

1) W dniach 18 – 20  października 2010 roku  odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory 

patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice.  

2) Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski oraz zespół 

koordynujący.  

 
 

3. Wybór patrona 

 

1) Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną 

większość głosów.  

2) Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja 

skrutacyjna. 

3) Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie 

zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany 

zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów. 
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ETAP IV 

 

od 11 października 2010 roku 

 

 

1. Poznajemy patrona szkoły 

 
1) Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy 

patrona szkoły”.  

2) Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona.  

3) Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, 

ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.  

  
 

2. Kampania informacyjna 

 

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły 

towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna.  

We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. 

 Nad ich aktualizacją czuwać będą: 

1. ……………………………………….….  

2. ……………………………………….….  

3. ……………………………………….….  

4. ……………………………………….….  

 

Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne 

na internetowej stronie szkoły. 

 

 

3. Uroczystość nadania imienia 

 

 Scenariusz uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie  

zostanie opracowany w terminie późniejszym. 

Planowany termin uroczystości nadania imienia – 14.X.2011 roku,   

projekt scenariusza opracuje:  

1. ……………………………………….….  

2. ……………………………………….….  

3. ……………………………………….….  

4. ……………………………………….….  
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Harmonogram zadań procedury wyboru patrona 

L.p. Zadania Termin Odpowiedzialni 

1. 

Uzgodnienia w sprawie wyboru patrona przez 

Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, 

Samorząd Uczniowski; podjęcie wspólnego 

wniosku o nadanie imienia  

koniec marca 2010r. 

dyrektor szkoły, 

zespół 

koordynujący 

2. 

Informacja dla społeczności szkolnej 

i lokalnej o rozpoczęciu działań w sprawie 

wyboru patrona oraz nadania imienia szkole. 

Zapoznanie z procedurą nadania imienia. 

marzec/kwiecień 

2010r. 

dyrektor szkoły, 

zespół 

koordynujący 

3. Wybory patrona szkoły 
kwiecień 2010r. – 

październik 2010r. 

zespół 

koordynujący 

4. 

Procedura: 

- wystąpienie z wnioskiem do Rady  Miejskiej  

  w Barcinie o nadanie imienia szkole; 

- Uchwała Rady Miasta Barcina 

 

..................... 

 

……………. 

dyrektor szkoły 

5. 
Gromadzenie materiałów naukowo – 

bibliograficznych dotyczących patrona 

wrzesień 2010r. – 

grudzień 2010r. 
wicedyrektor 

6. 

Opracowanie „kompendium” wiedzy, 

informacji, literatury dla klas I – III, IV – VI 

przez zespoły nauczycielskie i zgromadzenie 

ich w bibliotece szkolnej 

październik 2010r. 

przewodniczący 

zespołów 

nauczycielskich 

7. 

Redagowanie kroniki prac związanych 

z wyborem patrona (dokumentowanie pracy 

szkoły) 

cały rok wicedyrektor,  

8. 

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla 

uczniów mającego na celu zaangażowanie 

uczniów szkoły w działania związane 

z nadaniem -,,Mój projekt sztandaru szkoły” 

styczeń/luty 2011r. 

zespół 

koordynujący ds. 

sztandaru, 

nauczyciel plastyki 

9. 
Zaprojektowanie  Sztandaru Szkoły przez 

Zespół koordynujący ds. sztandaru 
marzec 2011r.  

10. 

Działania przygotowawcze związane z nadaniem 

imienia i sztandaru oraz z pogłębieniem przez 

uczniów wiedzy o patronie: 

- przygotowanie i ekspozycja gazetek klasowych 

prezentujących patrona; 

- utworzenie kącika pamięci poświęconego 

patrona; 

- zorganizowanie uroczystej akademii 

poświęconej patronowi szkoły; 

- organizowanie szkolnego  konkursu  

poświęconego patronowi szkoły; 

- udział w konkursach związanych z patronem 

organizowanych przez organizacje zewnętrzne, 

szkoły, stowarzyszenia; 

- organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych 
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do miejsc związanych z patronem szkoły; 

- turniej sportowy o puchar patrona; 

- nawiązanie kontaktu z rodziną szkół noszących 

imię patrona; 

- konkurs literacki; 


