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Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 5 w Zdzieszowicach 
ul. Zielona 19 wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach referuje dyrektor Publicznego 
Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach -  pani Ilona Grolik.
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Projekt

.Proiekt.uchyyały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

,formalno-prawnym 1

z dnia 13 kwietnia 2017 r. RadpoJPrawny 
Zatwierdzony przez...................  IJ

GlżbietarS/kitów-Paf

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia ....................2017 r.

w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach ul. Zielona 19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, 1579 i 1948 z 2017 r. poz. 730), w związku z § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, 
z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Miejska w 
Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ l .Na  wniosek Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 5 nadaje się imię "Tęczowa Piątka" 
Publicznemu Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Id: 7CD2113C-3411-49E2-886D-99E4CF20189C. Projekt Strona 1



SSfąeaiikdo Uchwały N r ....................

Rady Miejskiej wZdses^owicach 

z dnia................... 2017 r.

U zasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 
5 w Zdzieszowicach zwróciła się z wnioskiem o nadanie placówce imienia "Tęczowa Piątka". Nazwa 
wiąże się z realizacją programu wychowawczo - dydaktycznego "Optymistyczne Przedszkole", którego

podłożem są kolory tęczy. Kolory tęczy oznaczają:

1. Kolor czerwony - wychowanie,

2. Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie,

3. Kolor żółty - sukces każdego dziecka,

4. Kolor zielony - poziom umiejętności,

5. Kolor niebieski - optymistyczni rodzice,

6. Kolor granatowy - optymistyczny personel,

7. Kolor fioletowy - promocja.

Procedury dotyczące nadania placówce imienia zostały dopełnione - Rada Pedagogiczna i Rada 
Rodziców podjęły w tej sprawie stosowne uchwały.

Id: 7CD2113C-3411-49E2-886D-99E4CF20189C. Projekt Strona 1



U B IJC Z N E  PR ZED SZK O !. E nr 5 
ul. Zielona 19 

47-330 Z D Z IE S Z O W IC E  
tel. 77 484 41 21 

NIP: 749-17-83-505 
R EG O N : 530 580 524
PP5.011.1.01.2017

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach w imieniu Rady Pedagogicznej 
oraz Rady Rodziców przedkłada Wniosek o nadanie Publicznemu Przedszkolu nr 5 imienia / 
nazwy „TĘCZOWA PIĄTKA" wraz z załącznikami i uprzejmie prosi o podjęcie stosownej uchwały.

Z poważaniem

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5 

W Zdziesspwcach



'CZNE PRZEDSZKOLE nr 5
u!. Zielona ig 

7-330 ZDZIESZOWT.E 
tel. 77 484 41 21 

NIP: 749-17-83-505 
KcGON: 530 580 524
PP5.011.1.02.2017

Zdzieszowice, dnia 12.04.2017

Rada Miejska w Zdzieszowicach 
ul. Chrobrego 34 

47 -  330 Zdzieszowice

Dotyczy: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach

W imieniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach

wnioskuję

o nadanie Publicznemu Przedszkolu nr 5 z dniem 01.06.2017 nazwy

„ TĘCZOWA PIĄTKA".

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5 

W Zdzieszowicach

mgr llordretolik

podpis Dyrektora Przedszkola

Podstawa prawna: Art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); § 1 ust. 4 zał. nr 1 do rozp. MEN 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr61, poz. 624 ze zm.).

Załączniki:
1. Uzasadnienie wniosku
2. Kopia uchwały Rady Pedagogicznej PP nr 5 w Zdzieszowicach
3. Procedura nadania imienia opracowana przez RP

Do wiadomości:
BA-EO w Zdzieszowicach
Rada Pedagogiczna PP nr 5 w Zdzieszowicach



UZASADNIENIE WNIOSKU O NADANIE NAZWY 
PUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU NR 5 W ZDZIESZOWICACH

Po szczegółowej analizie propozycji zebranych od rodziców i dzieci oraz pracowników 
przedszkola oraz przeprowadzonym głosowaniu na wybrane propozycje nazwy, komisja 
konkursowa przedstawiła wyniki. Najwięcej głosów otrzymała „Tęczowa Piątka”. Rada 
Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach w porozumieniu z Radą 
Rodziców zaproponowała nazwę dla naszego przedszkola:

„TĘCZOWA PIĄTKA”

Pełna nazwa przedszkola brzmiałaby:

Publiczne Przedszkole nr 5

„TĘCZOWA PIĄTKA”

w Zdzieszowicach

Uzasadnienie:

W sierpniu 2016 r. na wniosek dyrektora Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o 
nadaniu nazwy dla przedszkola związanej z charakterem placówki i od 10 lat realizowanym 
innowacyjnym programem wychowawczo -  dydaktycznym „Optymistyczne Przedszkole" 
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot, którego Certyfikat otrzymaliśmy w styczniu 
2010 r.

Drugą okazją wszczęcia procedury nadania nazwy placówce była w 2016 roku 40 
rocznica funkcjonowania naszego przedszkola.

Jako jedyne przedszkole „Optymistyczne" na terenie Gminy Zdzieszowice 
postanowiliśmy nadać nazwę w jakiś sposób związaną z tym programem. Ponieważ autorki 
programu skonstruowały go w taki sposób, że treści w nim zawarte podzielone są na siedem 
teczek w siedmiu kolorach tęczy, dlatego właśnie tęcza stała się symbolem graficznym 
programu .
PROGRAM OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE zawiera następujące moduły:

• KOLOR CZERWONY -  WYCHOWANIE
• KOLOR POMARAŃCZOWY - INTELIGENCJE WIELORAKIE
• - SUKCES KAŻDEGO DZIECKA
• KOLOR ZIELONY - POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
• KOLOR NIEBIESKI - OPTYMISTYCZNI RODZICE
. KOLOR GRANATOWY -  OPTYMISTYCZNY PERSONEL
• KOLOR FIOLETOWY - PROMOCJA

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE- to program wyjątkowy , który zmienia postawy dorosłych , 
nauczycieli, rodziców, którzy naukę optymizmu powinni zacząć od siebie .

GŁÓWNE CELE PROGRAMU
• Tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
• Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów



• Swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dziecko
• Rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości
• Uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
• Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
• Uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym , przyjaźni itd

Poprzez realizację wytycznych programu zawartych w poszczególnych teczkach oraz w oparciu 
o pomysłowość poszczególnych nauczycielek pragniemy, aby każdy absolwent naszego 
przedszkola:

• był pełen inicjatyw, odważny i samodzielny,
• chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów,
• był kreatywny i pełen fantazji,
• odróżniał dobro od zła,
• miał wiele empatii, był współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i

• dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał 
zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary we własne siły, 

Wychowanie to działanie prowadzące do trwałych zmian w zachowaniu dzieci. Aby zabiegi 
wychowawcze dawały oczekiwane rezultaty, powinny być podejmowane zarówno na terenie 
przedszkola jak i domu rodzinnego, powinny być spójne i mają doprowadzić dziecko do 
zachowań i działań zgodnych z przyjętymi, ogólnie akceptowanymi normami społeczno -  
moralnymi.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców ma być takie wychowanie dzieci, by 
przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, 
altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych.
Mamy nadzieję, że naszych wychowanków w przyszłości cechować będzie najwyższy poziom 
optymizmu. Będą oni każdego ranka budzić się w pogodnym nastroju. Czy będą mieć jakieś 
problemy? Na pewno, Ale będą wierzyć, że sobie z nimi poradzą.

Główną myśl programu streszcza przesłanie autorek:
„Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, 
szlachetnymi. Że będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Że ich życie 
będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić 
własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. Wierzymy, że będą Optymistami".

kolegów,

I pod tym przesłaniem się podpisujemy: Dyrektor Przedszkola: . DYREKTOR 
Publicznego Przedszkola nr 5 

V

Rada Pedagogiczna:
t  Cl



UCHWAŁA NR 9 2016/2017

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5

W ZDZIESZOWICACH 

Z dnia 23.03.2017

W sprawie nadania imienia „TĘCZOWA PIĄTKA”

Podstawa prawna: Art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); § 1 ust. 4 zał. nr 1 do rozp. MEN 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr61, poz. 624 ze zm .).

§1

Rada Pedagogiczna wnioskuje o nadanie Publicznemu Przedszkolu nr 5 w 
Zdzieszowicach imienia „TĘCZOWA PIĄTKA".

§2

Zobowiązuje się Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach do 
wystąpienia do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z wnioskiem o nadanie imienia

Przedszkolu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

O YRĘKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5 

W Zdzieszowicach

mgr IkM terolik



PROCEDURA NADANIA NAZWY

PRZEDSZKOLU PUBLICZNEMU NR 5 W ZDZIESZOWICACH

Tytuł procedury: Nadanie imienia / nazwy przedszkolu
Przedszkole: Przedszkole Publiczne nr 5 w Zdzieszowicach
Autorzy Dyrektor przedszkola
procedury: Zespół ds. promocji
Opis procedury: Procedura została opracowana w formie tabeli, w której

wyszczególnione zostały zadania, odpowiedzialni , termin 
realizacji. Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych, działań 
związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności 
związanych z przygotowaniem uroczystości

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 222 ze zmianami)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004rNr 256, poz.2572 ze zm. )
• art. 7 ust. 1, pkt. 8 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

1. Cel podejmowanych działań

Poprzez nadanie imienia przedszkole:

>  uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek na 
terenie gminy;

>  aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników 
przedszkola,

>  promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
>  wchodzi do „rodziny przedszkoli" o nazwie, reprezentującej Optymistyczne Przedszkola 

nagrodzone Certyfikatem programu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów na 
terenie całej Polski.

>  oprze swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach 
i czynnikach związanych z wybraną nazwą, a także wyznaczy dalsze kierunki pracy z 
dziećmi,

>  wzbogaca swój charakter związany z nazwą i obrzędowość.



2. Zasady wyboru imienia/nazwy placówki:
>  W wyborach bierze udział cała społeczność przedszkola 

( dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy).
>  Rada Pedagogiczna przedszkola odpowiedzialna jest za realizację zadań związanych z 

nadaniem imienia.
>  Dyrektor przedszkola nadzoruje sprawny przebieg realizacji zadań związanych z 

nadaniem nazwy.
>  Wniosek o nadanie placówce imienia zostanie skierowany do Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach.

3. Zapoznanie z „Procedurą nadania imienia/nazwy Przedszkola"
Dyrektor Przedszkola zawiadamia nauczycieli, pracowników placówki i rodziców o podjęciu 

działań zmierzających do nadania jej nazwy oraz zaznajamia z wprowadzoną „Procedurą 
nadania imienia Przedszkola Publicznego nr 5 w Zdzieszowicach"

Zapoznanie nastąpi w następujący sposób:
>  - nauczyciele -  podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej organizacyjnej

w sierpniu 2016 r.
>  - pracownicy przedszkola- podczas spotkania organizacyjnego w sierpniu 

2016 r.
>  - rodzice - podczas spotkań rodziców z dyrektorem i wychowawcami- 

we wrześniu 2016 oraz za pomocą tablicy ogłoszeń i strony internetowej 
przedszkola,

>  - dzieci -  rozmowy w grupach- miesiąc wrzesień, październik

4. Etapy prac związanych z wyborem imienia/nazwy Przedszkola :

>  w dniach 15 wrzesień -  30 październik 2016 cała społeczność przedszkola do urny w 
holu lub szatni przedszkola składa propozycje imienia (rodzice, pracownicy, nauczyciele 
osobiście, dzieci przy pomocy nauczycielki)

>  zespół ds. promocji oraz przedstawiciele Rady Rodziców, którzy będą stanowili Komisję 
konkursową, spośród propozycji wybiorą trzy lub cztery najczęściej występujące lub 
pasujące do naszego przedszkola propozycje.

>  w miesiącu styczniu 2017 odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na 
których będą wypisane propozycje imienia. Każdy członek społeczności przedszkola ma 
prawo oddać 1 głos -  stawiając znak X przy nazwie, którą wybiera. Karty do głosowania 
przygotuje Komisja Konkursowa. Karty do głosowania zostaną wydane rodzicom, 
pracownikom i dzieciom w grudniu 2016.

>  w pierwszym tygodniu stycznia 2016 członkowie Komisji Konkursowej oraz dwoje 
dzieci z najstarszych grup dokona zliczenia oddanych głosów i przekaże dyrektorowi 
protokół z prac komisji,

>  przedszkole otrzyma imię to, na którą propozycje zostało oddanych najwięcej głosów,
>  warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 propozycję.
>  głos jest nieważny w razie:

• oddania głosu na więcej niż 1 propozycję,
• nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienia 

znaku „X"
>  Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola.
>  po dokonaniu wyboru nazwy w przedszkolu będą realizowane zadania i działania 

mające na celu przybliżenie dzieciom nazwy przedszkola
>  w ramach kampanii informacyjnej zostaną podjęte działania, których celem będzie 

rozpropagowanie nazwy przedszkola.



5. Przygotowanie wniosku o nadanie przedszkolu imienia do Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach

1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną
2. Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców.
3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu 

prowadzącego.
4. Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolu.
5. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską Zdzieszowice.
6. Organizacja uroczystości nadania nazwy.

(pieczęć przedszkola)
Załącznik nr 1 do Procedury nadania imienia 

Przedszkolu Publicznemu nr 5 w Zdzieszowicach

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach imienia

Przedszkola Publicznego nr 5 w Zdzieszowicach

Propozycje

□  1.
□  2.

□ 3.
□ 4.

INFORMACJA
Głosować można tylko na jedną propozycję, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony.
Postawienie znaku „X” w kratce obok dwóch lub więcej propozycji, albo nie postawienie znaku „X” 
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


