
PROCEDURA WYBORU PATRONA MSCKZiU w Rzeszowie 

Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm. 

I ETAP (Marzec 2016r.) Zgłaszanie propozycji na kandydata patrona 

Oczekiwania od kandydata na patrona 

Patronem może byd wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi 

wątpliwości. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem 

dla słuchaczy. Wskazane jest, by proponowany patron nawiązywał do propagowanych  

w szkole idei tj.  poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej  

i wyznaniowej, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego,propagowanie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności. 

1. Składanie propozycji na kandydata patrona:  

a) do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności MSCKZiU  

tj. słuchacze, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, 

b) przez osobę zgłaszającą należy rozumied pojedynczą osobę lub grupę osób np: klasę, 

c) zgłoszenia mogą byd składane od 4 do 23 marca 2016r., 

d) zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania, 

e) zgłoszenie musi byd przedstawione w formie pisemnej, sporządzone pismem 

maszynowym na papierze formatu A4, 

f) zgłoszenie musi zawierad: 

 dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę, 

 uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostad patronem MSCKZiU w Rzeszowie, 

 mied załączone materiały, służące do prezentacji kandydata, 

2. Weryfikacja - Zespół Koordynujący, kierownicy kształcenia zawodowego, kierownik Domu 

Słuchacza oraz Dyrekcja MSCKZiU w terminie pomiędzy 4 a 8 kwietnia dokona weryfikacji 

złożonych kandydatur. Weryfikacja polegad będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów 

określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na kandydatów 

patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu, przedstawionego Dyrektorowi szkoły. 

Protokół winien zawierad uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji. Lista przyjętych 

propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeo szkoły oraz na stronie 

internetowej. 

II ETAP (Kwiecieo 2016r.) Wybór patrona szkoły 

1. Prezentacja kandydatów - Na terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane 

prezentacje kandydatów na patrona szkoły. W okresie od 11 kwietnia 2016r. do 22 

kwietnia 2016r. wychowawcy klas, podczas godzin wychowawczych, zapoznają uczniów 

ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje  

z uczniami. Prezentacje wyborcze kandydatów zawierad będą:  

a) osiągnięcia, dorobek i charakterystykę kandydata, 



b) ewentualne powiązania ze środowiskiem lokalnym szkoły lub Rzeszowem, 

c) argumenty przemawiające za tym kandydatem, jako autorytetem dla słuchaczy. 

2. Zasady głosowania  - z pośród wyłonionych kandydatów społecznośd szkolna wybierze 

większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona.  

a) wyboru będzie można dokonywad w dniach od 25 do 29 kwietnia 2016r. na wcześniej 

przygotowanych kartach do głosowania. 

b) karty do głosowania wydawane będą od 18 do 22 kwietnia 2016r.za pokwitowaniem, 

dla:  

 pracowników szkoły - w sekretariacie szkoły 

 słuchaczy - przez wychowawców,  

c) na karcie znajdowad się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona, 

d) każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddad 1 głos.  

3. Przebieg głosowania.Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony 

obok nazwiska kandydata 

a) głosy ważne. Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż  

1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok 

nazwiska 1 kandydata.  

b) głosy nieważne. Głos jest nieważny w razie:  

 oddania głosu na więcej niż 1 kandydata, czyli postawienia znaku „X" w kratkach obok 

nazwisk więcej niż 1 kandydata, 

 nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X"  

w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata. 

 nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły. 

c) Wypełnione karty do głosowania należy składad w sekretariacie szkoły. 

4. Wybór patrona szkoły – w dniu 5 maja 2016r. Zespół Koordynujący wybór patrona 

szkoły dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie, przekaże Dyrektorowi szkoły, 

protokół z komisyjnego przeliczenia głosów. 

a) za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych 

najwięcej, ważnych głosów. 

b) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, 

decyzję ostateczną podejmie Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie.  

c) w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia zakooczenia głosowania informacja o wyborze 

patrona szkoły zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeo dla słuchaczy i nauczycieli 

oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

Rzeszów, styczeo 2016r.               opracował mgr Bartłomiej Skoczylas 


