
UCHWAŁA NR XXXVI/438/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika   Nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 61 poz. 624  z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 
nadaje się Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu imię: Króla Kazimierza Wielkiego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Andrzej Bolewski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącym
załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 z późn. zm. ) uprawnione organy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu: Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski złożyły w dniu 5 października 2016 r.
wspólny wniosek o nadanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu imienia Króla Kazimierza
Wielkiego.
Dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu wykonania zadań w kampanii związanej
z nadaniem imienia placówce. W pracach przygotowawczych brali udział wszyscy nauczyciele,
uczniowie oraz rodzice. Poprzez nadanie imienia Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyska indywidualną
tożsamość, będzie to także uhonorowanie 90 – lecia powstania szkoły wzbogacające tradycję,
obrzędowość oraz działania wychowawcze szkoły. Postać patrona szkoły, tak ważna w dziejach
Sandomierza, stanie się wzorem osobowym pozwalającym na wzmocnienie wspólnej tożsamości.
Wybór króla Kazimierza Wielkiego na patrona szkoły pozwoli placówce na nawiązanie współpracy
ze szkołami o tym samym imieniu, wymianę doświadczeń i wspólne organizowanie różnorodnych
przedsięwzięć. Działania edukacyjne i wychowawcze związane z nadaniem imienia Króla
Kazimierza Wielkiego są traktowane przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję jako proces wspierający
pracę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.
Mając na uwadze powyższe należy uznać podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.

Nadanie imienia spowoduje konieczność wymiany tablicy urzędowej na budynku szkoły
oraz pieczęci szkolnych.
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