
REGULAMIN WYBORU KANDYDATÓW NA PATRONA 
SZKOŁY 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. 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. Wybór imienia nie może być wyborem przypadkowym. Patron powinien nawiązywać 
do historii lub współczesności Łodzi, województwa łódzkiego albo Polski, osiągnięć, 
ważnych kart historii lub planów szkoły na przyszłość. 

III. Kampanię należy przeprowadzić w sposób przemyślany i kontrolowany. 

IV. Terminy i sposób realizacji poszczególnych etapów procedury wyboru kandydatów 
na Patrona 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 wyboru 
kandydatów na Patrona. 

VII. Zasady zgłaszania i wyłaniania kandydatów na Patrona. 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: 

a) Dyrektor i Rada Pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji, 

b) Samorząd Uczniowski, 

c) Rada Rodziców, społeczność lokalna. 

2. Każda z uprawnionych grup wybiera dwóch kandydatów. 

3. Protokoły z przeprowadzonych wyborów powinny zawierać: imiona i nazwiska 
lub nazwy dwóch kandydatów na Patrona z krótkim uzasadnieniem. Podpisane przez 
osoby uprawnione należy złożyć u Dyrektora szkoły do 30.11.2022. 

4. Dyrektor i zespół koordynujący przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, 
którą publikuje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły 01.12.2022. 



5. Wybory kandydata na Patrona przez Radę Pedagogiczną oraz pracowników obsługi 
i administracji. 

a) Za ich przebieg odpowiedzialni będą Dyrektor i zespół koordynujący. 

b) Od 02.11.2022 do 23.11.2022 zespół koordynujący będzie zbierać 
od nauczycieli i pozostałych pracowników kandydatury z uzasadnieniem 
(nie będą rozpatrywane propozycje bez wyjaśnienia wyboru). Zgłoszenia będą wrzucane 
do urny wystawionej w pokoju nauczycielskim. 

c) Lista z proponowanymi kandydatami zostanie wywieszona na tablicy w pokoju 
nauczycielskim dnia 25.11.2022. 

d) Drogą tajnego głosowania 29.11.2022 odbędą się wybory uwzględniające kandydatów 
zgłoszonych przez nauczycieli oraz pracowników obsługi 
i administracji. 

e) Spośród kandydatur wybrane zostaną dwie, które uzyskają najwięcej głosów. 

f) Jeśli będzie to niemożliwe, ponieważ kandydaci na Patrona szkoły uzyskają 
jednakowe poparcie, należy między nimi przeprowadzić ponowne głosowanie. 

g) Protokół z wyborów sporządzi zespół koordynujący. 

6. Wybory kandydata na Patrona przez uczniów. 

a) Za ich przebieg odpowiedzialni będą wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski 
pod kierunkiem jego opiekunów. 

b) W październiku 2022 roku wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze 
na temat: W poszukiwaniu autorytetu: Kto może być patronem szkoły?. 
c) Na początku listopada podczas godzin wychowawczych odbędą się dyskusje, 
prezentacje kandydatów na Patrona szkoły. 

d) Uczniowie każdej klasy do 23.11.2022 wybiorą dwóch kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów w tajnym głosowaniu klasowym. 

e) Samorząd Uczniowski spośród zgłoszonych propozycji wyłoni 29.11.2022 dwóch 
kandydatów na Patrona szkoły, którzy uzyskali najwięcej głosów. 

f) Jeśli będzie to niemożliwe, ponieważ kandydaci na Patrona szkoły uzyskają 
jednakowe poparcie, należy między nimi przeprowadzić ponowne głosowanie. 

g) Protokół z wyborów sporządzą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

7. Wybory kandydata na Patrona przez Radę Rodziców, społeczność lokalną. 

a) Za ich przebieg odpowiedzialni będą Dyrektor i przewodniczący Rady Rodziców. 

b) Od 02.11.2022 do 23.11.2022 przewodniczący Rady Rodziców będzie zbierać od 
rodziców i społeczności lokalnej kandydatury z uzasadnieniem (nie będą rozpatrywane 
propozycje bez wyjaśnienia wyboru). Zgłoszenia będą wrzucane do urny wystawionej 
przy portierni. 



c) Lista z proponowanymi kandydatami zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń przy wejściu do szkoły dnia 25.11.2022. 

d) Drogą tajnego głosowania 29.11.2022 podczas spotkania Rady Rodziców odbędą się 
wybory uwzględniające kandydatów zgłoszonych przez rodziców 
i społeczność lokalną. 

e) Spośród kandydatur wybrane zostaną dwie, które uzyskają najwięcej głosów. 

f) Jeśli będzie to niemożliwe, ponieważ kandydaci na Patrona szkoły uzyskają 
jednakowe poparcie, należy między nimi przeprowadzić ponowne głosowanie. 

g) Protokół z wyborów sporządzi przewodniczący Rady Rodziców. 

 


