
Harmonogram zmiany imienia patrona szkoły: 

Etapy Działania Termin 

Etap 

przygotowawczy 

Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do 

zmiany imienia szkole. 
Styczeń 2021r. 

Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady 

procedur i planu pracy nad zmianą imienia lub nazwy. 
Styczeń 2021r.  

Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu 

nadzorującego o wszczęciu procedury zmiany szkole 

imienia lub nazwy. 

Styczeń 2021r. 

Zapoznanie słuchaczy z procedurą zmiany. Luty 2021r. 

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej 

zakładki poświęconej pracom  nad zmianą i publikowanie 

materiałów. 

Luty 2021r. 

Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd 

Uczniowski Uchwał w sprawie wniosku o zmianę imienia 

patrona szkoły. 

Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o zmianę 

imienia. 

Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej zmiany w 

tym działania informacyjne skierowane do nauczycieli, 

pracowników szkoły, słuchaczy, środowiska lokalnego 

szkoły.  

Opracowanie Regulaminu i Zasad wyborów imienia 

patrona. 

Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z 

przedstawicieli społeczności szkolnej. 

 

Marzec, Maj 

2021r 

Zgłaszanie kandydatur na patrona lub zmiany nazwy 

szkoły przez: 

– nauczycieli i pracowników szkoły 

– słuchaczy 

– środowisko lokalne. 

Od 15 marca -do 

15 kwietnia 

2021r 

Weryfikacja kandydatur na patrona szkoły polegać będzie 

na stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych. 

-Przyjęcie lub odrzucenie propozycji kandydatów na 

patrona zostanie udokumentowane w formie pisemnej w 

protokole. Protokół powinien zawierać uzasadnienie 

ewentualnego odrzucenia propozycji. 

-Upublicznienie zgłoszonych kandydatur spełniających 

wymogi formalne. 

-Działania Samorządu Uczniowskiego- przybliżenie 

społeczności szkolnej  kandydatur. 

- Ogólnoszkolne referendum w formie ankiety one-line.   

-Wybór Patrona Szkoły – Komisja Wyborcza spośród 

zgłoszonych kandydatur wyłania kandydata na patrona, 

który uzyskał największą liczbę głosów zgodnie z 

Regulaminem Wyborów. 

 

 

 

 

 

 

 

      Do 15  

   maja 2021 r. 

 

17-21.05.2021r. 

 

 

25.05.2021 r. 



Posiedzenie Rady Pedagogicznej i Samorządu  

Uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona.  
Maj 2021r 

Wybór patrona 

Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o zmianę 

imienia i sztandaru 
Maj 2021r 

Wystosowanie pism do władz samorządu terytorialnego, 

instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę 
Maj 2021r 

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z 

patronem, gromadzenie materiałów naukowo -

biograficznych dotyczących patrona. 

Maj 2021r 

Popularyzacja patrona w działaniach wychowawczych 

szkoły 

Maj/Czerwiec 

2021r 

Popularyzacja 

patrona 

Popularyzacja patrona w działaniach wychowawczych, np: 

Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona. 

Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły. 

Konkurs plastyczny związany z patronem. 

Organizacja marszu poświęconego patronowi szkoły 

podczas Festynu Rodzinnego 

lub inne ustalone działania zgodnie w wcześniej 

opracowanym harmonogramem. 

Cały rok 

Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy z 

instytucjami i zawodowymi szkołami policealnymi w 

regionie 

Maj 2021 

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z 

patronem, gromadzenie materiałów naukowo -

biograficznych dotyczących patrona. 

Cały rok 

  

  

Przygotowanie 

do uroczystości 

nadania imienia 

szkole 

Wystąpienie do organu prowadzącego i sponsorów z prośbą 

o pomoc w sfinansowaniu nadania szkole imienia i 

sztandaru. 

Czerwiec/ 

Wrzesień 

2021 

Konkurs na projekt sztandaru szkoły/ forma opisu 
Maj/Czerwiec 

2021 

Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły. 

Zaprojektowanie okolicznościowych odznak i zlecenia 

wykonania ich firmom 

Czerwiec/ 

wrzesień 

2021 

Opracowanie ceremoniału szkoły 

 
Czerwiec 2021 

Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona 

Wrzesień 

2021 

Przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej 

na uroczystość. 

Wrzesień/ 

Październik 2021 

Wykonanie zaproszeń skierowanych do przedstawicieli 

władz samorządowych, dyrektorów zaproszonych 

instytucji, sponsorów, mediów itp. 

Wrzesień 2021 

Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i 

patrona 
Wrzesień 2021 



Przygotowanie uroczystego wystroju budynków szkoły i sal 

dydaktycznych  
Wrzesień 2020 

Uroczystość 

nadania imienia 

szkole 

– Msza Święta                                                                                  

-uroczystość w sali gimnastycznej/auli połączona z częścią    

 artystyczną 

-poświęcenie sztandaru 

-pamiątkowe wpisy do Księgi Gości 

-zwiedzanie szkoły, poczęstunek 

Wrzesień 

/Październik 

2021 

 


