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PROCEDURA WYBORU NOWEGO PATRONA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

W RYBCZEWICACH 

 

I.  Założenia organizacyjno-prawne 

1. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi 

zmianami. 

„W celu kształtowania patriotycznych postaw uczniów i ukazywania ich 

wartości społecznie pożytecznych, w warunkach zmienionej sytuacji 

społeczno-politycznej Polski, społeczność szkolna pragnie dokonać zmiany 

dotychczasowego Patrona Szkoły na postać, która nada placówce 

indywidualna tożsamość i sprawi, że cała społeczność szkolna będzie miała 

konkretny wzorzec do naśladowania. Ponadto wzbogaci szkolne tradycje”. 

2. Na podstawie art.1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz na podstawie pisma Dyrektora Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Lublinie, znak pisma Olu-940-5(2)17, imię ZSO „Gen. Józefa Sobiesiaka” podlega 

zmianie. 

3. Powodem zmiany imienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa 

Sobiesiaka w Rybczewicach jest potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i 

tożsamości oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych 

życiem i działalnością patrona będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede 

wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania. 

4. W prace związane z wyborem patrona zaangażowani będą uczniowie, ich rodzice 

(prawni opiekunowie) oraz nauczyciele. 

5. Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów  i rozlicza 

odpowiedzialnych za ich realizację. 

6. Nowy patron Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach zostanie wyłoniony 

w drodze konkursu przez członków społeczności ZSO zgodnie z przyjętym 

harmonogramem (załącznik nr 1). 
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7. Protokoły realizacji projektu „Zmiana patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach” wraz z propozycją imienia szkoły wyłonioną w drodze wyborów oraz 

wniosek o nadanie imienia zostaną skierowane do organu prowadzącego. Następnie 

Rada Gminy podejmuje uchwałę o nadaniu nowego imienia ZSO w Rybczewicach.  

 

II.  Oczekiwania od kandydata na patrona 

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

nieuzasadniony; musi być przeprowadzony w sposób przemyślany i kontrolowany. 

2. Poprzez wybór nowego patrona szkoła uzyska indywidualną tożsamość, 

wyróżniającą ją spośród innych szkół, a także wzbogaci swoją obrzędowość. 

3. Wzór osobowościowy patrona szkoły stanowi pomoc w procesie wychowania, dlatego 

powinien nim być autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, zrozumiały dla 

młodego pokolenia i godny naśladowania.   

4. Kandydatami na patrona mogą być postacie (postać) bądź wydarzenie będące 

doskonałymi przykładami postaw patriotycznych czy wartości, na których można 

oprzeć edukację dzieci i młodzieży.  

5. Kandydaci powinni być zasłużeni dla lokalnej społeczności i/lub historii Polski. Mogą 

to być osoby historyczne (autentyczne) lub fikcyjne. 

6. Kandydat na patrona nie może:  

a) wzbudzać kontrowersji i sporów ani powodować podziałów społecznych, 

b) być osobą powszechnie uznawaną za nieprzyzwoitą lub postępującą nieetycznie. 

III. Kampania informacyjna 

1. Realizacji zadania, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły 

towarzyszyć będzie akcja informacyjna. 

a) zawiadomienie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli i 

pracowników szkoły oraz społeczność lokalną  o rozpoczęciu działań 

zmierzających do realizacji projektu „Zmiana patrona Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach”, 

b) zapoznanie nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz lokalnej 

społeczności z „Procedurą wyboru nowego patrona ZSO w Rybczewicach”, 

c) realizacja działań informacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy na 

temat znaczenia patrona szkoły 

d) realizacja zadania „Poznajemy patrona ZSO w Rybczewicach”. 
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2. Informacje zostaną wyeksponowane na korytarzach ZSO w Rybczewicach oraz 

zamieszczone na stronach internetowych szkoły, Gminy Rybczewice, a także w 

gazetce lokalnej „Wieści z Rybczewic”.  

 

 

IV. Składanie propozycji na nowego patrona ZSO w Rybczewicach 

 
1. Do złożenia propozycji uprawnieni są członkowie społeczności Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach, tj. uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Gminy Rybczewice. 

2. Podmiotem zgłaszającym propozycję może być pojedyncza osoba lub grupa osób, 

np. klasa. 

3. Jeden podmiot zgłaszający może zaproponować tylko jeden kandydat na patrona. W 

przypadku zgłoszenia osoby żyjącej (osób żyjących) wymagana jest pisemna zgoda 

kandydata. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach . 

5. Propozycje nowej nazwy dla ZSO w Rybczewicach należy składać do dnia 

28 kwietnia 2017 r. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły bądź 

listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu). 

6. Dla spełnienia wymogów formalnych należy: 

a) wypełnić formularz „Ankieta dla zadania „Zmiana imienia ZSO w Rybczewicach” 

(załącznik nr 2) pobrany ze strony internetowej szkoły lub gminy, 

b) wpisać w Ankiecie: propozycję kandydata na patrona i uzasadnienie zgłaszanej 

propozycji, a także złożyć czytelny podpis i podać dane teleadresowe i osoby 

zgłaszającej kandydaturę, 

c) wypełnić formularz w języku polskim na papierze formatu A4,  

d) dołączyć pisemną zgodę kandydata w przypadku, gdy jest to osoba żyjąca. 

7. Jeśli propozycję kandydata na patrona zgłasza grupa, wypełnia jeden formularz, a 

podpis składa jej przedstawiciel. Podaje on także swoje dane teleadresowe. 

V. Zasady wyłaniania kandydatów na patrona szkoły 

 
1. Zespół zadaniowy, powołany zarządzeniem dyrektora ZSO w Rybczewicach, 

najpóźniej do 5 maja 2017 r. dokona weryfikacji zgłoszonych kandydatur, posługując 

się Kartą oceny zgłoszeń kandydatów na patrona (załącznik nr 3). 

2. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych i 

kryteriów zawartych w punkcie II niniejszej procedury.  
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3. Zespół zadaniowy wyłoni listę kandydatów na nowego patrona. (Załącznik nr 4 – 

Protokół posiedzenia zespołu ds. wyłonienia listy kandydatów na patrona szkoły.) 

4. Lista przyjętych propozycji, wraz z krótkimi informacjami o kandydatach na patrona, 

zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronach internetowych 

szkoły i gminy. 

5. W wyznaczonym terminie (nie później niż 19 maja 2017 r.) odbędzie się tajne, równe i 

powszechne głosowanie, którego celem jest wyłonienie 3 kandydatów na patrona 

szkoły spośród propozycji zatwierdzonych przez zespół zadaniowy. Głosowanie 

odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VI niniejszej 

procedury. 

 

 

V. Przebieg prezentacji wyłonionych w pierwszym głosowaniu 

kandydatów na patrona  

 

1. Prezentacja kandydatów na patrona polega na przedstawieniu ich charakterystyki, 

osiągnięć, dorobku, ewentualnych powiązań ze środowiskiem lokalnym oraz 

argumentów przemawiających za tym kandydatem jako przykładem wartości, na 

których można oprzeć wychowanie dzieci i młodzieży. 

2. W terminie wyznaczonym w harmonogramie na terenie szkoły oraz na stronach 

internetowych szkoły i gminy, a także w lokalnej prasie zostaną umieszczone 

informacje dotyczące kandydatów na patrona. 

3. Wychowawcy klas podczas godzin do dyspozycji wychowawcy zapoznają uczniów z 

kandydaturami, omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje. 

 

 

VI. Głosowanie na patrona szkoły 

 

1. W wyznaczonym terminie i miejscu odbędą się tajne, równe, dobrowolne wybory 

patrona szkoły. 

2. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach pracy szkoły. 

3. Uprawnionymi do głosowania są: uczniowie ZSO w Rybczewicach od klasy IV szkoły 

podstawowej, uczniowie gimnazjum, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice i prawni 

opiekunowie. 

4. Głosowanie odbywa się na opatrzonej pieczęcią szkoły karcie do głosowania, na 

której znajdują się wszystkie przyjęte kandydatury. 
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5. Każdy głosujący podpisuje się na liście głosujących. 

6. Każdy uprawniony do głosowania ma prawo oddać jeden głos. 

7. Głosuje się przez postawienie znaku X (dwóch przecinających się kresek) w kratce z 

lewej strony nazwiska/nazwy kandydata. 

8. Warunkiem ważności głosu jest postawienie znaku X przy tylko jednej kandydaturze. 

Głos jest nieważny w przypadku postawienia znaku X w kratkach obok nazwisk/nazw 

więcej niż jednego kandydata lub nieoddania głosu na żadnego kandydata. 

9. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone i nieopatrzone pieczęcią szkoły. 

10. Nad przebiegiem głosowania czuwa Komisja Wyborcza w składzie:  

a) przewodniczący – dyrektor,  

b) 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,  

c) 2 przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej,  

d) 2 przedstawicieli Rady Rodziców Gimnazjum, 

e) 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, 

f) 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. 

11. Patronem szkoły zostanie kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W 

przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów zostanie 

zorganizowane ponowne głosowanie. 

12. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół przebiegu 

głosowania (załącznik nr 5). 

 

 

VII. Prezentacja patrona szkoły (osoby/postaci/wydarzenia)  

„Poznajemy patrona szkoły” 

 

1. Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie prezentacji 

patrona szkoły „Poznajemy patrona szkoły” .  

2. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie patrona i przygotowanie 

uroczystości nadania szkole nowego imienia. 

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

ponieważ musi on uwzględniać specyfikę wybranej osoby/postaci/wydarzenia. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
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1. Harmonogram działań podjętych w celu realizacji projektu „Zmiana patrona Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach”. 

2. Formularz Ankiety dla zadania „Zmiana imienia ZSO w Rybczewicach”. 

3. Karta oceny zgłoszeń kandydatów na patrona. 

4. Protokół posiedzenia zespołu ds. wyłonienia listy kandydatów na patrona ZSO w 

Rybczewicach. 

5. Protokół przebiegu głosowania. 

 

 

ZATWIERDZONO: 

 

Wójt Gminy Rybczewice …………………………………………………………………….. 

Rada Pedagogiczna ZSO …………………………………………………………………….. 

 

POZYTYWNIE ZAOPINIOWANO: 

 

Rada Rodziców SP     …………….…………………………………………………………….. 

Rada Rodziców Gimnazjum …………………………………………………………………….. 

Samorząd Uczniowski SP ………………………………………………………………………. 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum ……………………………………………………………… 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem ………………………………………………….. 


