
Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1 

 

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY 

 

 

 

1. Zasady wyboru 

 

1) Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności  Polski, społeczności 

lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu. 

2) Kandydatami mogą być np.:  pisarze, lokalni działacze, patrioci, podróżnicy oraz inne 

podmioty, których działanie jest wzorem do naśladowania. 

3) Kandydat na Patrona powinien być narodowości polskiej, nie może być postacią fikcyjną. 

4) Kandydatem na Patrona nie może być osoba (podmiot), której imię nosi inna szkoła 

w gminie Komorniki. 

5) W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice uczniów, 

nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji). 

6) Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru Patrona znajdują się w procedurze. 

7) Dyrektor wraz z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację 

zadań szczegółowych. 

 

2. Wybory kandydata 

1) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: 

a) Samorząd Uczniowski 

b) Rada Rodziców 

c) Rada Pedagogiczna 

2) Każdy organ może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów. 

3) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na Patrona z krótkim 

uzasadnieniem wyboru. 

4) Podpisane przez osoby uprawnione zgłoszenia należy złożyć u członków Zespołu ds. 

wyboru Patrona w terminie określonym w Planie Pracy. 

5) Dyrektor i zespół koordynujący przygotują alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, którą 

publikują na stronie internetowej szkoły. 

 

3. Wybory Patrona 

1) Termin i sposób wyboru określa procedura. 
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2) Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice uczniów. 

3) Wybory przeprowadza komisja powołana przez Zespół. 

4) Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście. 

5) Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym 

podpisem. 

6) Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym 

kandydacie. 

7) Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów. 

8) Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły . 

9) W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę 

głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli Zespołu (po dwóch 

członków organów zgłaszających) oraz dyrektora szkoły. 

10) Posiedzenie w/w komisji powinno odbyć się w terminie 21 dni. 

11) Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

12) Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Szkole do organu 

prowadzącego szkołę. 


