
 
 

UCHWAŁA 
NR  XXIV/152/2020 

RADY GMINY GOZDOWO 
z dnia 30 czerwca  

 
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Gozdowie 

 
 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        
(tekst  jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm) oraz  § 2 ust. 8 rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji  
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.  z 2019 roku poz. 502) Rada Gminy 
Gozdowo uchwala co następuje: 
 
§ 1. Publicznemu Przedszkolu w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21,  09-213 Gozdowo. 
nadaje się imię  Św. Jana Pawła II . 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Do Uchwały 
Nr XXIV/152/2020 

Rady Gminy Gozdowo 
z dnia 30 czerwca  

 

Zgodnie z  § 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 
roku w sprawie szczegółowej organizacji  publicznych szkół i publicznych przedszkoli,  imię 
nadaje organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców. 
   W dniu 18.05.2020 roku wpłynął Wniosek o nadanie imienia Publicznemu Przedszkolu                       
w Gozdowie im. Św. Jana Pawła II od Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
    W uzasadnieniu o nadanie  imienia podkreślono fakt, że Jan Paweł II jest wielkim 
autorytetem i przewodnikiem dla  wszystkich, a dzieci szczególnie potrzebują dobrych 
przewodników. Myśl o nadaniu imienia Jana Pawła II dla Publicznego Przedszkola  zrodziła 
się  w związku z wygaszeniem Publicznego Gimnazjum, które miało imię  Jana Pawła II. 
Pragnieniem rodziców i nauczycieli jest kontynuowanie tej tradycji  „mieć takiego patrona  to 
wielki zaszczyt ale i obowiązek aby nic  nie utracić z nauczania Wielkiego Polaka,  to 
powinność kształtowania postaw dzieci w oparciu o papieskie przesłanie”.    
     Decydując się na wybór Świętego Jana Pawła II na Patrona przedszkola, brano pod uwagę  
fakt, że postać Ojca Świętego jest stale obecna w życiu przedszkola. Towarzyszy pracy 
wychowawczej nauczycieli i rodziców. Od wielu lat rodzice nauczyciele i dzieci uczestniczą  
w Gminnych Zamyśleniach w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
    Poprzez nadanie imienia Św. Jana Pawła II przedszkole pragnie mieć szczególne duchowe 
przewodnictwo, by dokonania patrona motywowały do wysiłku i odpowiedzialności w procesie 
kształtowania i wychowania młodego pokolenia. 
    Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                         /-/   Dariusz Śmigielski 

 


