
PROCEDURA NADANIA IMIENIA  

 LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

 

 
1. Podstawa prawna:  

 

1. § 3. 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 

r. w  sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych. 

 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) art. 18 ust.1,2  

3. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze 

zmianami) § 1 ust.4  

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 ze 

zmianami), art. 58, ust. 1  

2. Cel procedury  

Celem jest ustalenie harmonogramu działań i zakresu zadań poszczególnych grup włączonych w 

wybór patrona  Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

3. Zakres procedury  

Niniejsza procedura obejmuje działania całej społeczności szkolnej zaangażowanej w wybór 

patrona: uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), Rady Pedagogicznaej oraz pracowników 

administracji i obsługi Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

Wraz z nadaniem imienia szkoła:  

 

- zyskuje własną tożsamość, dzięki której wyróżnia się spośród innych szkół;  

- buduje swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem, działalnością oraz 

dorobkiem artystycznym patrona ; 

 - promuje sylwetkę, idee i twórczość patrona;  

-  nawiązuje kontakt z osobami i instytucjami związanymi z patronem;  

-  tworzy szkolny ceremoniał związany z patronem.  

 

4. Tryb postępowania  

4.1.Powołanie zespołu do spraw wyboru patrona szkoły. Zadaniem wybranego zespołu jest 

koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona, 

opracowanie procedury i harmonogramu działań. W skład zespołu wchodzą: Renata 

Szymanek, Małgorzata Bednarczuk – Bukowska, Monika Kołodziej – Mrosek, 

Aleksandra Leśniewicz, Marta Lach 



4.2.Opracowanie procedury wyboru patrona szkoły. 

4.3.Opracowanie harmonogramu działań - załącznik nr 1  

4.4.Składanie propozycji kandydatów na patrona. Kandydatury na patrona mogą zgłaszać 

zarówno nauczyciele, jak i uczniowie w ramach swojej klasy, rodzice danej klasy oraz 

pracownicy obsługi i administracji.  

4.5.Weryfikacja złożonych kandydatur na patrona szkoły. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu 

się z sylwetkami kandydatów dokonuje wyboru czterech kandydatur.  

4.6.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych przedstawiających: znaczenie patrona szkoły 

w procesie wychowania oraz wpływ patrona na ceremoniał szkoły.  

4.7.Prezentacja uczniom kandydatur wybranych przez Radę Pedagogiczną, w oparciu o 

przygotowane przez zespół do spraw wyboru patrona prezentacje multimedialne. 

Uczniowie wcześniej mają możliwość zgłoszenia własnej kandydatury. Następuje 

głosowanie na  zaproponowane kandydatury. Wynik głosowania zostaje przedstawiony 

na karcie według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2.  

4.8.Przeprowadzenie konsultacji wśród rodziców w sprawie realizacji działań zmierzających 

do wyboru patrona szkoły. Prezentacja kandydatur zweryfikowanych przez Radę 

Pedagogiczną.  

Na zebraniu Dyrektora szkoły z rodzicami oraz na zebraniach z wychowawcami następuje 

przedstawienie procedury wyboru patrona oraz prezentacja kandydatur.  

Głosowanie na zaproponowane kandydatury. Głosuje przedstawiciel rodziców do Rady Rodziców 

jako przedstawiciel rodziców danej klasy. Głosowanie może zostać przeprowadzone online. Wynik 

głosowania zostaje przedstawiony na karcie według wzoru przedstawionego w załączniku nr 3.  

 

4.9.Przeprowadzenie konsultacji z pracownikami administracji i obsługi w sprawie realizacji 

działań zmierzających do wyboru  patrona. Dyrektor szkoły na spotkaniu z 

pracownikami administracji i obsługi przedstawia procedurę wyboru patrona oraz 

sylwetki kandydatów. Głosowanie na zaproponowane kandydatury. Wynik głosowania 

zostaje przedstawiony na karcie według wzoru przedstawionego w załączniku nr 4.  

4.10. Podsumowanie wyników głosowania w poszczególnych grupach:  Każda klasa 

Liceum Sztuk Plastycznych (5 głosów), Rada Pedagogiczna (1 głos), Rada Rodziców (1 

głos), pracownicy administracji i obsługi (1 głos). Łączna liczba głosów: 8 

Komisja skrutacyjna w składzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przewodniczący prezydium 

Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, dokona podliczenia głosów w 

poszczególnych grupach i ostatecznego ustalenia kandydata danej grupy uprawnionej do 

głosowania. W każdej z przedstawionych grup zostanie wyłoniona jedna postać kandydata decyzją 

większości głosów. W toku prac komisji wypełniona zostanie karta do ustalenia patrona Liceum 

Sztuk Plastycznych – załącznik nr 5. 

 Wygrywa ten kandydat, który uzyskał większość glosów. W przypadku równej ilości głosów 

pomiędzy dwoma kandydatami, następuje ponowne przeliczenie głosów zdobytych przez obu 

kandydatów  łącznie w każdej grupie,  wygrywa kandydat z  najwyższą ilością  głosów we 

wszystkich grupach.  

Z ostatecznych wyborów w każdej z grup zostanie sporządzony protokół, w którym podane zostaną 

wyniki głosowania.  

4.11. Ogłoszenie wyników głosowania. 

      Dyrektor szkoły podaje wyniki do publicznej wiadomości.  



4.12. Przygotowanie i złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę w imieniu Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego - załącznik nr 6 

 Po przeprowadzeniu głosowania i ogłoszeniu wyników nastąpi złożenie wspólnego 

wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wraz z 

uzasadnieniem wyboru do organu prowadzącego o nadanie imienia Liceum Sztuk 

Plastycznych. 

4.13. Przybliżenie nowo wybranego patrona społeczności szkolnej.  

Po wyborze patrona należy przeprowadzić działania informacyjne mające na celu jego 

popularyzację. Należy zatem przeprowadzić stosowne lekcje wychowawcze oraz  lekcje 

historii sztuki. Na korytarzu wyświetlane będą prezentacje dotyczące patrona. 

Przeprowadzone będą konkursy wiedzy o biografii oraz dorobku artystycznym patrona. 

Informacje na ten temat dostępne też będą na stronie internetowej szkoły.  

4.14. Nadanie imienia nowego patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl. 

Nadanie imienia następuje zgodnie z decyzją organu prowadzącego.  

4.15. Powiadomienie Kuratorium Oświaty oraz Centrum Edukacji Artystycznej o nadaniu 

imienia patrona  Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

4.16. Spotkanie społeczności szkolnej, którego celem  będzie ustalenie propozycji 

wykonania projektu sztandaru oraz ewentualnych innych symboli dotyczących nowego 

patrona.  

4.17. Uroczystość nadania imienia szkole. Scenariusz uroczystości i szczegóły jej 

organizacji zostaną opracowane po decyzji Organu Prowadzącego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

 

Lp Działanie Termin  Osoby 

odpowiedzialne 

uwagi 

1 Powołanie zespołu ds. wyboru 

patrona szkoły.  

IX 2021 Dyrektor  

2 Opracowanie Procedury wyboru 

patrona szkoły. Określenie podstawy 

prawnej. Określenie celu , zakresu 

działań i trybu działań.  

Sporządzenie wzoru karty do 

zgłaszania kandydatów, karty do 

głosowania oraz wzoru wniosku do 

organu prowadzącego.  

 

IX 2021 Zespół ds. wyboru 

patrona szkoły  

 

3 Opracowanie harmonogramu 

działań.  

IX 2021 Zespół ds. wyboru 

patrona szkoły  

 

4 Składanie propozycji kandydatów na 

patrona.  

IX 2021 Cała społeczność 

Liceum Sztuk 

Plastycznych w 

Wodzisławiu 

Śląskim 

 

 

5 Weryfikacja złożonych kandydatur 

na patrona szkoły, wyłonienie 

czterech kandydatów (którzy 

podlegają głosowaniu).  

IX 2021 Zespół ds. wyboru 

patrona szkoły  

 

6 Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych przedstawiających: 

znaczenie kandydatów na patrona 

szkoły w procesie wychowania oraz 

przedstawienie artystycznego 

dorobku  i  wpływu na rozwój 

dziedzictwa kulturowego  

X 2021 Zespół ds. wyboru 

patrona szkoły  

 

7 Przeprowadzenie konsultacji wśród 

rodziców w sprawie realizacji 

działań zmierzających do wyboru 

patrona szkoły, przedstawienie 

rodzicom procedur związanych z 

wyborem patrona, prezentacja 

kandydatur wybranych przez Radę 

Pedagogiczną .  

X 2021 dyrektor  

9 Przeprowadzenie konsultacji z 

pracownikami administracji i obsługi 

X 2021 dyrektor  



w sprawie realizacji działań 

zmierzających do wyboru patrona, 

prezentacja kandydatur.  

10 Przeprowadzenie wyborów, 

podsumowanie  wyników 

głosowania w poszczególnych 

grupach:  Każda klasa Liceum Sztuk 

Plastycznych, Rada Pedagogiczna, 

Rada Rodziców, pracownicy 

administracji i obsługi. Powołanie 

komisji skrutacyjnej, ostateczny 

wybór patrona, sporządzenie 

protokołu.  

X 2021 Zespół ds. wyboru 

patrona szkoły 

 

11 Ogłoszenie wyników głosowania.  X 2021 dyrektor  

12 Przygotowanie i złożenie wniosku 

do organu prowadzącego szkołę o 

nadanie szkole  imienia   wraz z 

uzasadnieniem i informacjami 

dotyczącymi wybranego patrona.  

XI 2021 dyrektor  

13 Przybliżenie nowo wybranego 

patrona szkoły społeczności 

szkolnej( lekcje historii sztuki, 

godziny wychowawcze, konkursy 

wiedzy o patronie, konkursy 

artystyczne, wycieczki, strona 

internetowa).  

Po decyzji organu 

prowadzącego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

artystycznych, 

wychowawcy klas 

 

14 Nadanie imienia nowego patrona 

Liceum Sztuk Plastycznych 

Po decyzji organu 

prowadzącego 

Zespół nauczycieli  

15 Powiadomienie Kuratorium Oświaty 

oraz wizytatora Centrum Edukacji 

Artystycznej o wyborze patrona.  

Po decyzji organu 

prowadzącego 

Dyrektor   

16 Spotkanie dyrekcji, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców 

celem ustalenia projektu sztandaru 

oraz tablicy pamiątkowej.  

Po decyzji organu 

prowadzącego 

Dyrektor  

17 Uroczyste nadanie imienia szkole. 

Przygotowanie scenariusza 

uroczystości. Zaprojektowanie i 

wykonanie zaproszeń na 

uroczystość.  

Przygotowanie wystroju szkoły. 

Zorganizowanie uroczystości.  

IX 2022 Zespół nauczycieli  

 

 



Załącznik nr 2  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

 
Zgłoszenie kandydata na Patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl. przez 

uczniów  

Zgłaszamy kandydata  

a) spośród kandydatur wybranych przez Radę Pedagogiczną  

− Anna Bilińska-Bohdanowicz ......................... 

− Olga Boznańska ......................  

− Aleksander Gierymski............. 

− Stefan Norblin..................... 

 

b) zgłaszamy kandydaturę .................................................................. na Patrona Liceum Sztuk 

Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

Uzasadnienie do pkt. b  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Klasa ........  

Wyniki głosowania .........  

Liczba uczniów obecnych w dniu głosowania ........  

Liczba wszystkich uczniów w klasie .........  



 

Załącznik nr 3  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

 

Zgłoszenie kandydata na Patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl. przez 

rodziców  

Zgłaszamy kandydata  

a) spośród kandydatur wybranych przez Radę Pedagogiczną  

− Anna Bilińska - Bohdanowicz ............................. 

− Olga Boznańska .......................... 

− Aleksander Gierymski................. 

− Stefan Norblin......................... 

 

b) zgłaszamy kandydaturę .................................................................. na Patrona Liceum Sztuk 

Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

Uzasadnienie do pkt. b  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  

 

Wyniki głosowania .......  

Liczba rodziców obecnych na zebraniu ......  

 

 



 

Załącznik nr 4  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

Zgłoszenie kandydata na Patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl. przez 

pracowników administracji i obsługi  

Zgłaszamy kandydata  

a) spośród kandydatur wybranych przez Radę Pedagogiczną  

− Anna Bilińska – Bohdanowicz.............. 

− Olga Boznańska................................  

− Aleksander Gierymski......................  

− Stefan Norblin............................. 

 

b) zgłaszamy kandydaturę .................................................................. na Patrona Liceum Sztuk 

Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

Uzasadnienie do pkt. b  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  

Wyniki głosowania .......  

Liczba głosujących .. ......  

Liczba wszystkich pracowników administracji i obsługi.......  

 



 

Załącznik nr 5  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

KARTA DO USTALENIA PATRONA LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH PO 

PRZEPROWADZONYCH WYBORACH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA 

 

Wyniki głosowania  

 

L.

p. 

Kandydat Rad 

Pedagogiczna 

Rada 

Rodziców 

Uczniowie 

 I LSP 
Uczniowie 

 II LSP 
Uczniowie 

 III LSP 
Uczniowie 

  III LP 
Uczniowie 

  IV LP 
 

Pracownicy 

administracji i 

obsługi 

1 Anna Bilińska-

Bohdanowicz 
        

2 Olga 

Boznańska 
        

3 Aleksander 

Gierymski 
        

4 Stefan Norblin         

 

Uwaga! Po ostatecznym podliczeniu głosów należy postawić znak x obok kandydata 

wybranego przez daną grupę uprawnioną do głosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6  

do procedury wyboru patrona Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

 

 

Wodzisław Śląski, dnia................................. 

 

 

  

Pieczęć szkoły  

 
Dotyczy: nadania imienia Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śl.  

 

Zarząd Powiatu Wodzisław Śląski  

 

 
      W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  

zwracam się z prośbą o nadanie szkole imienia ........................….......................................................  

 

 

 

 

.......................................  

podpis Dyrektora Szkoły  

 

 

Podstawa prawna: Art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); § 1 ust. 4 zał. nr 2 do rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i ora publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).  

Załączniki:  

      1.   Uzasadnienie wniosku  

2. Kopia uchwały Rady Pedagogicznej 

3.  Kopia uchwały Rady Rodziców  

4.  Kopia uchwały Samorządu Uczniowskiego  

 

 



 


