
PROCEDURA NADANIA IMIENIA PATRONKI

I. Cel procedury 
Procedura określa zasady nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 36 z oddziałami
integracyjnymi we Włocławku.

II.  Podstawa prawna 
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  marca  2017r.  w  sprawie
szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych przedszkoli  (Dz.U.z 2017r.,
poz. 649).

III. Założenia procedury 
Procedura  została  opracowana  przez  Zespół  koordynujący  działania  zmierzające  do
wyboru  patronki  podlega  zaopiniowaniu  przez  Radę  Pedagogiczną,  Radę  Rodziców.
Działania  opisane  w  tym  dokumencie  systematyzują  działania  podejmowane  w  celu
nadania  imienia  Przedszkolu  Publicznemu  nr  36  z  oddziałami  integracyjnymi
we Włocławku.

Poprzez nadanie imienia przedszkole zyska:
 własną  tożsamość,  wyróżniającą  ją  spośród  innych  placówek,  promując  działania

w środowisku lokalnym 
 wchodzi  do  rodziny  przedszkoli  o  tym samym imieniu,  co  sprzyja  nawiązywaniu

nowych kontaktów 
 wzbogaca i urozmaica działalność edukacyjno-wychowawczą wynikającą z jej nazwy

poprzez   działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach
i czynnikach związanych z wybraną  patronką a także wyznaczy dalsze kierunki pracy
z dziećmi 

 będzie promowała postać patronki 
 będzie mogła pozyskać do współpracy osoby i instytucje związane z patronką 
 zaktywizuje  i  zintegruje  całe  środowisko  przedszkolne:  dzieci,  rodziców

i  pracowników oraz wzbogaci swoja obrzędowość związaną z imieniem.

IV. Zakres procedury 
Procedura swym zakresem obejmuje  całą społeczność przedszkolną: wszystkie dzieci, ich
rodziców i opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.

V. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patronki  przedszkola.

 Kandydatury  na  patronkę   mogą  zgłaszać:  rada  pedagogiczna,  rada  rodziców,
pracownicy  administracji  i  obsługi  Przedszkola  Publicznego  nr  36  z  oddziałami
integracyjnymi  we Włocławku

 Kandydatury na  patronkę zgłaszane  są na drukach nr  1  (do pobrania  u dyrektora)
w terminie do 18 listopada 2022r.

 Zbieranie  kandydatur,  tworzenie  list  rankingowych  oraz  sporządzanie  stosownej
dokumentacji  dokonuje zespół powołany do spraw nadania imienia.

 W  skład  Komisji  Wyborczej  wchodzą;  przedstawiciel  Rady  Pedagogicznej,  Rady
Rodziców, pracownicy administracji i obsługi.

 Wyniki dotyczące wyborów zostaną podane do wiadomości (informacja na tablicy dla
rodziców, stronie internetowej placówki i FACEBOOK) 

 Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony.



VI. Zasady wyboru patronki przedszkola.

 Prawo  wyboru  ma  cała  społeczność  przedszkola:  dzieci,  rodzice,  nauczyciele
i pracownicy przedszkola.

 Wybór patrona następuje w drodze tajnego elektronicznego głosowania.
 Każdy głosujący może oddać jeden głos.
 Termin głosowania  05.12.2022r. do 09.12.2022r.
 Za  organizację,  przebieg  głosowania,  liczenie  głosów  przygotowania  protokołu

z wyboru  oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza.
 Wyniki ogłasza Komisja Wyborcza następnego dnia po podliczeniu głosów (tablica

informacyjna dla rodziców, strona internetowa, FACEBOOK ).
 W przypadku  uzyskania  przez  kandydatów takiej  samej  liczby  głosów o  wyborze

patronki  decyduje  Komisja  Wyborcza  w  porozumieniu  z  Radą  Rodziców  i  Radą
Pedagogiczną.

VII. Harmonogram działań.

Etap Działania Termin Odpowiedzialny

Ogłoszenie 
konkursu na 
patrona 
przedszkola

Przygotowanie
do wyboru 
patronki

Wniosek  do  Rady  Pedagogicznej  i  Rady
Rodziców o wszczęcie  procedury nadania
imienia placówce.

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw
związanych z nadaniem imienia. 

Opracowanie  i  przedstawienie  procedury
i  harmonogramu  działań  społeczności
przedszkolnej.

Poinformowanie  organu  prowadzącego
oraz  organu  nadzorującego   o  wszczęciu
procedury nadania placówce imienia.

Przeprowadzenie pogadanek z dziećmi n/t
autorytetów-kto  powinien  zostać  patronką
naszego przedszkola?

Wybór  kandydatki  na  patronkę  przez
nauczycieli, pracowników, rodziców.

Prowadzenie  tablicy  informacyjnej
przedstawiającej  kandydatki,  materiały  na
stronie internetowej, FACEBOOK.

Przygotowanie  prezentacji  multimedialnej
przybliżającej  kandydatki  na  patronkę
-z  dostosowaniem  do  możliwości
i  umiejętności  dzieci  –przedstawienie
społeczności przedszkolnej .

XI.2022

XI .2022

XI.2022

XI.2022

XI.2022

XI.2022

XI.2022

XI.2022

Dyrektor

Dyrektor

Powołany zespół 
zadaniowy 

Dyrektor

Nauczyciele 

Dyrektor 

Zespół  do  spraw
promocji

Nauczyciele 



Powołanie komisji wyborczej.

Przeprowadzenie wyborów.

Ogłoszenie wyników.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców, zatwierdzające wybraną 
kandydatkę.

Złożenie wniosku do organu prowadzącego.

Uchwała organu prowadzącego w sprawie 
nadania imienia dla Przedszkola Publicznego
nr 36 z oddziałami integracyjnymi.

XI.2022

XI.2022

XI.2022

XII.2022

XII.2022

XII.2022

Dyrektor

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza

Dyrektor 

Dyrektor

Dyrektor

Urząd Miasta 
Włocławek

Przygotowanie
do
uroczystości
nadania
imienia 

Pozyskanie sponsorów.

Zaplanowanie i przeprowadzenie tematu 
kompleksowego przybliżającego postać 
patronki dzieciom.

Zorganizowanie konkursów: plastycznego, 
literackiego związanych z patronką 
(ogólnopolski, miejski).
 
Nawiązanie kontaktu z innymi placówkami 
noszącymi takie samo imię.
Zaprojektowanie tablicy pamiątkowej.

Przygotowanie  uroczystości  (zaproszenie
gości,  przygotowanie  dekoracji,
opracowanie  scenariusza  uroczystości
nadania imienia).

Uroczystość 

I-IV.2023
II.2023

I-IV.2023

I-IV.2023

III.2023

V.2023

V.2023

Nauczyciele,  Rada
Pedagogiczna
Nauczyciele 

Nauczyciele

Nauczyciele  

Nauczyciele 
Rada
Pedagogiczna

Dyrektor 

VIII. Podsumowanie 

 Po nadaniu  imienia  placówce  należy  wypracować  formy działań  wychowawczych
związanych z honorowaniem patronki przedszkola. 

 Podtrzymać kontakt z placówkami o tym samym imieniu.
 Zaplanować  stałą formę uhonorowania postaci patronki (np. obchody dnia urodzin).
 Zaplanować  konkursy  w  różnej  formie,  plastycznej,  recytatorskiej  tematycznie

związanych z patronką.
 Nawiązać kontakt z osobami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z patronką.
 Umieszczenie na stronie internetowej informacji o patronce.


