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UCHWAŁA NR ……./…………./2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  

z dnia ………….. 2021r. 

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej. 

 

 

     Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej              

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 502) oraz wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala,                                  

co następuje: 

 

§ 1. Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, z siedzibą: Sucha,  ul. Szlachecka 88A,                  

26-800 Białobrzegi, nadaje się imię Janusza Korczaka.  

§ 2. Pełna nazwa szkoły otrzymuje brzmienie: 

„Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej”. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

           

                                Przewodniczący  

               Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

               Marcin Osowski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, szkole nadaje  

imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku jej braku, na wspólny 

wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W Publicznej Szkole 

Podstawowej w Suchej brak jest rady szkoły, dlatego do Rady Miasta i Gminy wpłynął wspólny 

wniosek trzech organów statutowych: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego o nadanie imienia Janusza Korczaka. 

Nadanie szkole imienia Janusza Korczaka pozwoli ukierunkować dalsze działania 

dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, nada jej charakter i uczyni 

ją rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Skupi uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców 

wokół przesłań patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycje oraz nadadzą 

indywidualną tożsamość. Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu u uczniów 

przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


