
UCHWAŁA NR VI/56/209
RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018, 
poz. 994 z póź. zm.) oraz §2 ust. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 649 z póź. 
zm.) Rada Gminy Santok uchwala się co następuje:

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Santoku nadaje 
się Gminnemu Przedszkolu w Santoku imię Mali Kasztelanie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 649 z póź. zm.)
został skierowany do organu prowadzącego wspólny wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców o nadanie Gminnemu Przedszkolu w Santoku imienia Mali Kasztelanie. Wybór patrona nastąpił
w dniu 21 września 2018 roku zgodnie z przewidzianymi procedurami i harmonogramem działań. Zgodnie
z obowiązującymi procedurami do w/w wniosku dołączone zostały następujące dokumenty:

1)  Uzasadnienie wniosku o nadanie imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku

2)  Uchwała nr 8/01/2019 z dnia 31.01.2019 r. Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Santoku
w sprawie wystapienia z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o nadanie nazwy „Mali
Kasztelanie” Gminnemu Przedszkolu w Santoku

3) Uchwała nr 1/01/2019 z dnia 04.01.2019 r. Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Santoku
w sprawie wystapienia z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o nadanie nazwy „Mali
Kasztelanie” Gminnemu Przedszkolu w Santoku

4)  Terminarz działań podejmowanych w celu nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku.

Wybór imienia "Mali Kasztelanie" był wyborem przemyślanym, świadomym
i akceptowanym przez przedszkolną społeczność. Imię to wpisuje się bardzo dobrze w codzienną praktykę
przedszkola. Bazuje na historycznym osadzeniu miejscowości Santok, gdzie przed laty istniał gród santocki.
Z racji warownego położenia grodu na szlaku handlowym, w Santoku pojawił się urząd kasztelana a także
prepozytura kościelna. To sprawiło, że Santok odgrywał ważną rolę w tworzącym się państwie Mieszka I.
Dlatego też nawiązanie imienia przedszkola do lokalnej historii ma niebagatelne znaczenie w tworzeniu
postaw patriotycznych i budowaniu świadomości społecznej już od najmłodszych lat. Uroczystość nadania
imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku planowana jest na pierwszą połowę czerwca 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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