
UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Klonowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 649 z późn. zm. 2)), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, uchwala się, co następuje :

§ 1. Szkole Podstawowej w Klonowie nadaje się imię Powstańców Styczniowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
2) Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 691
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkole Podstawowej w Klonowie.

1.Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Pismem z dnia 30. września 2019 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno, Rada
pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd uczniowski zwrócili się z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do nadania imienia Powstańców Styczniowych Szkole Podstawowej w Klonowie.

Celem i zadaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między
innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw
patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym. Pracując z dziećmi
i młodzieżą, nauczyciele zobowiązani są do kształtowania pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego,
ojczyzny i przyrody. Rodzice, mają nadzieję, że szkoła zapewni im edukację i wychowanie uwzględniając
wartości ogólnoludzkie.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie wesprze działania wychowawcze i edukacyjne szkoły.
Patron ten pomoże wskazać wychowankom szkoły wartości, którymi należy kierować się w życiu, takie jak
: patriotyzm, troska o małą ojczyznę, tolerancja, szacunek wobec drugiego człowieka, sprawiedliwość,
poszanowanie prawa, umiejętność życia we wspólnocie.

Przewidywany termin uroczystości to dzień 19 marzec 2020 r.

2.Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych :

Nie dotyczy

3.Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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