
PROCEDURA ZMIANY IMIENIA  

Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi 

  

Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej 

i powinno stanowić odwołanie do wzoru, jakim jest Patron szkoły. 

I. Imię szkole nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60), 

2. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 

gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U 

poz744 oraz z 2017r. poz1389), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 

r., poz. 502). 

II. Powodem zmiany imienia jest potrzeba uzyskania swoistej indywidualności 

i tożsamości, konieczność wskazywania uczniom wzorów do naśladowania 

oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem 

i działalnością Patrona będącego autorytetem dla całej społeczności szkolnej. 

III. Poprzez zmianę imienia szkoła: 

a. buduje ceremoniał, 

b. otrzymuje sztandar, 

c. zyskuje zwyczaje związane z Patronem, 

d. wzbogaca koncepcję wychowania. 

IV. Terminy i sposób realizacji poszczególnych zadań związanych ze zmianą imienia 

ustala zespół koordynujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

V. Dyrektor po ustaleniu z zespołem koordynującym przydziela zadania szczegółowe 

osobom odpowiedzialnym. 

VI. Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów procedury zmiany 

Patrona. 

VII. Harmonogram działań 

Etapy Działania Termin 

Etap 

przygotowawczy 

Powołanie na posiedzeniu rady pedagogicznej zespołu 

koordynującego do zmiany imienia szkole. 
sierpień 2022 

Opracowanie i przedstawienie na radzie procedur 

i planu pracy nad zmianą Patrona. 
wrzesień 2022 

Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie procedur zmiany 

imienia szkole do rady pedagogicznej, rady rodziców, 

samorządu uczniowskiego. 

wrzesień 2022 

Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu 

nadzorującego o wszczęciu procedury zmiany szkole 

Patrona. 

wrzesień 2022 

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą zmiany imienia 

szkole. 
wrzesień 2022 

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej 

zakładki poświęconej podejmowanym działaniom 

w związku ze zmianą Patrona. 

wrzesień - październik 

2022 

Przygotowanie tablicy informacyjnej dotyczącej zmiany 

imienia szkole. 

wrzesień - październik 

2022 



Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, 

pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców 

miejscowości. 

październik 2022 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych: 

W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być Patronem szkoły? 
październik 2022 

Opracowanie regulaminu i zasad wyboru kandydatów na 

Patrona szkoły. 
październik 2022 

Zgłaszanie kandydatur na Patrona szkoły. listopad 2022 

Prezentacja wybranych kandydatów na Patrona (opracowanie 

biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). 

grudzień 2022 - styczeń 

2023 

Wybór Patrona 

Opracowanie regulaminu i zasad wyboru imienia szkoły. styczeń – luty 2023 

Powołanie komisji wyborczej składającej się 

z przedstawicieli społeczności szkolnej. 
luty 2023 

Ogólnoszkolne referendum związane z wyborem Patrona. luty - marzec 2023 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające kandydata 

na Patrona. 
marzec 2023 

Ogłoszenie informacji o wyborze Patrona. marzec 2023 

Skierowanie do organu prowadzącego wniosku 

o zmianę imienia i sztandaru. 
marzec 2023 

Wystosowanie pism do władz samorządu terytorialnego, 

instytucji i sponsorów z prośbą 

o współpracę. 

kwiecień 2023 

Popularyzacja 

Patrona 

Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach 

z wychowawcą. 
kwiecień – wrzesień 2023. 

Organizacja wycieczek śladami Patrona. kwiecień – wrzesień 2023 

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z 

patronem, gromadzenie materiałów naukowo - 

biograficznych dotyczących Patrona. 

kwiecień – czerwiec 2023 

Przeprowadzenie konkursów na temat Patrona. kwiecień – czerwiec 2023 

Przygotowanie do 

uroczystości 

Wystąpienie do UMŁ, Rady Rodziców i sponsorów 

z prośbą o pomoc w sfinansowaniu uroczystości zmiany 

szkole imienia i sztandaru. 

kwiecień 2023 

Konkurs na projekt sztandaru szkoły. kwiecień 2023 

Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły. maj 2023 

Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i 

Patrona. 
kwiecień –czerwiec 2023 

Przygotowanie części artystycznej na uroczystość. 
kwiecień – październik 

2023 

Opracowanie ceremoniału szkolnego z udziałem pocztu 

sztandarowego. 
maj 2023 

Wybór pocztu sztandarowego, przygotowanie go 

do uroczystości. 
maj – październik 2023 

Utworzenie kącika pamięci poświęconego Patronowi. maj – wrzesień 2023 

Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz 

samorządowych, zaproszonych instytucji, sponsorów, 

mediów itp. 

kwiecień - maj 2023 

Przygotowanie uroczystego wystroju budynku szkoły i klas. 
czerwiec – październik 

2023 

Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości 
czerwiec – październik 

2023 

Uroczystość nadania 

szkole nowego 

imienia 

Msza święta, poświęcenie sztandaru, uroczystość połączona 

z częścią artystyczną, pamiątkowe wpisy do Księgi Gości, 

zwiedzanie szkoły, poczęstunek. 

czerwiec – październik 

2023 

 


