
PROCEDURA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 4/2021/2022

 z dnia 10.11.2021r.

PROCEDURA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Kusiętach.  

2. Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców  (opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji

 i obsługi Szkoły Podstawowej w Kusiętach. 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

 zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 

 buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona / imię i wartości, które reprezentuje swoim życiem lub działalnością, 

 promuje postać patrona / imię. 

 pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem / imieniem.  

 tworzy własny ceremoniał.

3. Tryb postępowania

3.1.  Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia. 

3.2.  Ustalenie harmonogramu działań – załącznik nr 1. 
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3.3.  Opracowanie procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach.

3.4.  Zapoznanie  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z procedurą  nadania szkole imienia .

3.5.  Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły– załącznik nr 2. 

3.6.  Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat kandydatów na patrona / imię  szkoły wg ustalonych zasad. 

3.7.  Prezentacja społeczności szkolnej 3 najczęściej pojawiających się kandydatur.

3.8.  Określenie zasad wyboru patrona / imię – załącznik nr 3. 

3.9.  Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego o nadanie szkole imienia. 

3.10. Podjęcie Uchwały przez Radę Miejską.

3.11. Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.

3.12. Tworzenie ceremoniału szkoły. 

3.13. Praca z patronem / imieniem 
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Załącznik nr 1 do 
Procedury nadania imienia i sztandaru 

Szkole Podstawowej w Kusiętach

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA ORAZ SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W KUSIĘTACH

Etap DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI
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Powołanie zespołów zadaniowych do spraw 
związanych z nadaniem szkole imienia i sztandaru 
oraz opracowanie procedury.

październik 2021r. Dyrektor Szkoły 

Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej  procedury 
nadaniem imienia i sztandaru Szkole Podstawowej 
w Kusiętach.

listopad 2021r. Zespół ds. opracowania 
harmonogramu działań. 

Zapoznanie Rodziców  i uczniów z procedurą 
nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej 
w Kusiętach.

listopad 2021r. Dyrektor, Wychowawcy 
klas 

Zamieszczanie informacji  na stronie internetowej 
szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole działań 

na bieżąco Administrator strony 
internetowej szkoły 
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związanych z  nadaniem imienia i sztandaru. 

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na tematy: 
W poszukiwaniu autorytetów. Kto powinien zostać 
patronem naszej szkoły, czy jakie imię.

luty - marzec  
2022r. 

Wychowawcy klas 

Opracowanie Regulaminu wyboru patrona szkoły. marzec 2022r.
 Zespół ds. opracowania 
harmonogramu działań

III.
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Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
rodziców i uczniów do dyrektora szkoły.

od 07  – 18 marca
 2022r.

Zespół zadaniowy

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, Rodziców ,
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
ze zgłoszonymi  propozycjami oraz  możliwością 
wpisania własnej propozycji. 

marzec – kwiecień 
2022r.

Zespół ankietowy 

Wybór najczęściej powtarzających się kandydatur - 
utworzenie listy składającej się z trzech kandydatów. 

kwiecień 2022r. Zespół ankietowy
Dyrektor Szkoły 

Sprawozdanie

Powołanie Komisji Wyborczej składającej 
się z przedstawicieli Rady pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

kwiecień 2022r Dyrektor szkoły

4



PROCEDURA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH

V
.

 P
os

zu
k

iw
an

ie
, o

p
ra

co
w

an
ie

 i
p

re
ze

n
ta

cj
a 

in
fo

rm
ac

ji
 

   
   

   
  n

a 
te

m
at

 
   

   
   

  k
an

d
yd

at
ów

Prezentacja wybranych kandydatów na patrona / imię
(opracowanie informacyjne, tablice informacyjne, 
zajęcia z uczniami, prezentacje multimedialne).

kwiecień 2021r. Nauczyciele, SU
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Głosowanie tajne związane z wyborem patrona / 
imienia

28 kwietnia 2022r. Zespół Wyborczy 

Przeliczenie głosów, napisanie protokołu i ogłoszenie
wyników głosowania . 

29 kwietnia   
2022r. 

Komisja Wyborcza 
Protokół

Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd 
Uczniowski.

maj 2022r. Dyrektor Szkoły, Komisja 
Wyborcza, Rada 
Rodziców, Samorząd 
Uczniowski

Złożenie wspólnego wniosku o nadanie imienia i 
sztandaru do Rady Miejskiej w Olsztynie .

maj 2022r. Dyrektor szkoły
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Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, 
konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji
książkowych związanych z patronem / imieniem  

maj - czerwiec 
2022r.

Nauczyciele, SU, 

IX
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ia Przygotowanie uroczystości nadania imienia i 
sztandaru szkole (zaprojektowanie sztandaru, gabloty
na sztandar, opracowanie ceremoniału szkolnego, 
wykonanie pamiątek okolicznościowych, broszur 
o historii szkoły). 

maj – wrzesień  
2022r.

Osoby wyznaczone przez 
Dyrektora szkoły

Wystąpienie do Rady Sołeckiej, Rady Rodziców i 
sponsorów z prośbą o pomoc w sfinansowaniu 
uroczystości nadania imienia i sztandaru. 

maj 2022r. Dyrektor szkoły

Prezentacja projektu  projekt sztandaru szkoły. czerwiec 2022r. Nauczyciel plastyki. 
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Wyłonienie wykonawcy  sztandaru szkoły. 
czerwiec
2022r. Dyrektor szkoły. Rada 

Rodziców. 

Opracowanie ceremoniału szkoły. 
maj – wrzesień  
2022r. Osoby wyznaczone przez 

Dyrektora Szkoły

Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania 
szkole imienia i sztandaru. 

maj – wrzesień  
2022r.

Wykonanie zaproszeń na uroczystość. maj – czerwiec 
2022r.

Przygotowanie dekoracji. wrzesień  2022r.

Przygotowanie poczęstunku. wrzesień 2022r.

Przygotowania pocztu sztandarowego i części 
artystycznej. 

maj – wrzesień  
2022r.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Kusiętach;
- poświęcenie sztandaru,
- część artystyczna,
- pamiątkowe wpisy do Kroniki Szkoły,
- zwiedzanie szkoły,
- poczęstunek.

23 września 2022r. Osoby wyznaczone przez 
Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2 do 
Procedury nadania imienia i sztandaru 

Szkole Podstawowej w Kusiętach

Określenie zasad zgłaszania kandydatur na patrona szkoły 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać: 

 uczniowie, 

 rodzice, 

 nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1. 
3. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list oraz sporządzania stosownej dokumentacji przeprowadzi zespół ankietowy. 
4. Zespół przeprowadzi  ankiety wśród uczniów, Rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. 
5. Wyniki ankietowe wyboru kandydatów zostaną wywieszone na tablicy szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce

poświęconej nadaniu szkole imienia. 
6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

II.   ZASADY  WYBORU  KANDYDATA  NA  PATRONA  /  IMIĘ  PRZEZ  UCZNIÓW  ,  RODZICÓW,  NAUCZYCIELI,
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. 

1. Przeprowadzenie ankiety ze złożonymi propozycjami i możliwością wpisania własnej  propozycji wśród uczniów, Rodziców, nauczycieli,  
 pracowników administracji i obsługi szkoły. Zgłasza się jedną propozycję kandydata na patrona / imię – na ankiecie. 

2. Zespół ankietowy  sporządza listę kandydatów na podstawie zebranych ankiet i sporządza sprawozdanie. 
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3. Do drugiego etapu przechodzą trzy kandydatury które uzyskały największą liczbę głosów ankietowych umieszczone na liście w kolejności
oddanych  głosów ankietowych od największej do najmniejszej. 

4. W przypadku tych samych ilości głosów ankietowych zastosuje się kolejność alfabetyczną.  
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów ankietowych przez kandydatów, kandydata do drugiego etapu wyłoni się na podstawie

przeprowadzenia  dodatkowego ankietowania tylko z tymi kandydatami którzy uzyskali taką samą liczbę głosów 

Wzór nr 1 

Zgłoszenie kandydata na Patrona / imię 
Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Zgłaszam/zgłaszamy  kandydaturę   ……….……………………………………….……………  na  Patrona  /  imię   
 Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

Uzasadnienie
……..……………………………………………………………………………………………. 
……..…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………

Podpis/-y zgłaszającego/zgłaszających
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Załącznik nr 3 do 
Procedury nadania imienia i sztandaru 

Szkole Podstawowej w Kusiętach

ZASADY WYBORU PATRONA / IMIĘ  SZKOŁY

1. Prawo do wyboru patrona / imię  szkoły mają uczniowie i ich Rodzice, Rodzice dzieci Oddziału Przedszkolnego, nauczyciele oraz pracownicy
obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wybranych wcześniej kandydatów. 

3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2. 

4. Termin głosowania 28 kwietnia 2022 w II turach: 

a) I tura – godz. 7:30-9:00
b) II tura  – godz.  12:00 – 18:00

5. Za organizację i przebieg głosowania, odpowiada zespół wyborczy powołana przez Dyrektora.  

6. Za liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza składająca się z  
przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

7. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły 29 IV 2022r. 

8. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły po zatwierdzeniu wyboru przez
Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

9.  W  przypadku  uzyskania  przez  kandydatów  takiej  samej  liczby  głosów,  o  wyborze  patrona  /  imienia  decyduje  Komisja  Wyborcza  
w porozumieniu z   Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły. 

10. W przypadku braku porozumienia przeprowadzi się dodatkowe tajne głosowanie tylko z tymi kandydatami. 
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Wzór nr 2 

KARTA DO GŁOSOWANIAW WYBORACH

NA PATRONA / IMIĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH

Kandydaci:

1 . ……………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….…

3. ……………………………………………………………….

Ważna informacja

Głosować można tylko na jednego kandydata  poprzez podkreślenie wybranego kandydata.

Podkreślenie  dwóch lub więcej kandydatów, albo niepodkreślenie  żadnego kandydata  powoduje nieważność głosu.

 Pieczątka   szkoły 
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Potwierdzenie zapoznania się z procedurą w imieniu:  

   Rady Pedagogicznej: Dyrektor Szkoły 

……………………………………………………………………….

Rady Rodziców: Przewodnicząca Rady Rodziców 

…………………………………………………………………………

Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

……………….……………………………………………………..
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Kusięta, dn. 5 listopada 2021r. 
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