
UCHWAŁA VII/57/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sidzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz § 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 ze 
zm.) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej w Sidzinie Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sidzinie ul.    
Radziechowska 3 nadaje się imię ks. prof. Józefa Tischnera. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 25 października 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 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), Kapituła

do spraw nadania imienia Szkole Podstawowej w Sidzinie, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w dniu 30 maja 2019 r. złożyła wniosek do

Rady Gminy Skoroszyce o nadanie placówce imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Wybierając dla szkoły

imię, kierowano się przekonaniem, iż patron powinien być narodowości polskiej, który dzięki swej

działalności reprezentuje takie wartości jak: patriotyzm, odwaga, poświęcenie, pracowitość, miłość i

poszanowanie drugiego człowieka. Istotne jest również to, iż nadanie placówce imienia ks. prof. Józefa

Tischnera pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu

rozwojowi, nada jej charakter i uczyni ją rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Skupi uwagę uczniów,

nauczycieli i rodziców wokół przesłań patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycje oraz

nadadzą indywidualną tożsamość. Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu u uczniów

przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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