
PROCEDURA WYBORU PATRONA  

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DWUJĘZYCZNEGO W GDAŃSKU  

 

I. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona 
szkoły. 

 Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór 
patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu 
pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole". W skład zespołu wchodzą:  

1. Agata Bultrowicz - przewodniczący 
2. Agnieszka Baranowska 
3. Angelika Cieśluk 
4. Agnieszka Czapiewska 
5. Joanna Jakubowska 
6. Sylwia Kotowicz 
7. Emilia Neyis 
8. Małgorzata Płóciennik 
9. Iwona Spryszyńska. 

II. Regulamin projektu pod nazwą “Nadanie Imienia Szkole”. 

Poprzez nadanie imienia szkoła: 

-  zyskuje indywidualną tożsamość odróżniającą ją od innych szkół; 

- promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania; 

- wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania              
wzajemnych kontaktów (np. organizacji konkursów, wycieczek, wakacyjnej wymiany        
uczniów); 

- wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem, 

- może oprzeć swój program wychowawczy na wartościach potwierdzonych życiem  
i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność. 

Patronem X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego może być osoba, grupa 
osób, wydarzenia historyczne, instytucja krajowa lub międzynarodowa. Przy wyborze 
społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele, lokalna społeczność) musi kierować 
się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. 

Kandydat na Patrona powinien: 

● stanowić autorytet; 
● swymi dokonaniami, postawą wyróżniać się spośród mu współczesnych; 
● nie wzbudzać kontrowersji historycznych, moralnych czy etycznych; 
● być zasłużony dla historii regionu lub Polski. 



Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów na Patrona: 

 

1.      Wybory kandydata na patrona przez uczniów 

1)    Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze, np. na temat: W poszukiwaniu 
autorytetu: Kto może być patronem szkoły? 

2)    Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona 
szkoły. 

3)    Uczniowie każdej klasy do 15.11.2019 wytypują jednego kandydata, który uzyskał 
największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Wychowawca klasy sporządzi 
protokół z głosowania. 

4)    Wyniki głosowania klas zgromadzi p. Angelika Cieśluk, która przekaże protokoły 
opiekunowi Samorządowi Uczniowskiego. 

5)   Rada Samorządu Uczniowskiego spośród zgłoszonych propozycji wyłoni do 31.11.2019 
dwie kandydatury na patrona szkoły, które będą dalej uczestniczyć w projekcie “Nadanie 
Imienia Szkole”. 

  

2.  Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników 

1) Panie Emilia Neyis i Angelika Cieśluk zbiorą propozycje kandydatur z uzasadnieniem od             
nauczycieli i pracowników do 8.11.2019. Zgłoszenia będą zbierane do urny wystawionej           
w pokoju nauczycielskim. 

2) Lista kandydatów zostanie wywieszona na tablicy w pokoju nauczycielskim dnia           
12.11.2019. 

3) Drogą tajnego głosowania i większością głosów 14.11.2019 odbędą się wybory spośród            
propozycji nauczycieli i pracowników. 

4) Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrane zostaną dwie, które uzyskają            
najwięcej głosów. 

5) Komisja skrutacyjna (w skład, której będzie wchodzić przewodniczący komisji p. Agata            
Bultrowicz, pracownik administracji oraz przedstawiciele nauczycieli) przeliczy głosy  
i sporządzi protokół z wyboru, wskazując dwóch kandydatów, którzy uzyskali przewagę           
większością głosów. Przewodniczący komisji przekaże protokół z nazwiskami        
kandydatów do zespołu koordynującego. 

 

 

 

 



3.      Wybory kandydata na patrona przez rodziców i społeczność lokalną 

1) Pani Agata Bultrowicz jest odpowiedzialna za stworzenie informacji o realizacji przez            
szkołę projektu “Nadanie imienia szkole”, która będzie umieszczona na stronie szkoły           
oraz szkolnym facebook-u. Społeczność lokalna będzie mogła uczestniczyć w wyborze          
patrona poprzez przedstawienie swoich propozycji. 

2) Społeczność lokalna będzie mogła zgłaszać swoje propozycje kandydatów  
      na patrona szkoły (z uzasadnieniem) na adres sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl bądź 
      osobiście w sekretariacie szkoły (do 22.11.2019). 

3)    Pani Angelika Cieśluk wyśle wiadomość przez dziennik elektroniczny GPE do rodziców  
o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania          
kandydatur na patrona szkoły. 

4) Swoich kandydatów na patrona szkoły rodzice będą mogli zgłaszać w odpowiedzi            
zwrotnej do p. Angeliki Cieśluk oraz na adres mailowy szkoły          
sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl. 

5) Rada Rodziców pod kierunkiem przewodniczącego spośród kandydatur zgłoszonych         
przez środowisko lokalne i rodziców wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się          
propozycję i przekaże wyniki do p. Angeliki Cieśluk. 

 

Zasady wyłonienia kandydatów na Patrona i przeprowadzenia jego wyboru 

1.      Prezentacja kandydatów 

1)    Pani Agnieszka Baranowska i pani Agnieszka Czapiewska we współpracy  
z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje co najwyżej pięciu 
kandydatów wybranych przez rodziców(1), nauczycieli(2) i uczniów(2). 

2)    W bibliotece p. Emilia Neyis przygotuje wystawę prezentującą kandydatów. Działania te 
mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona. 

3)    Wychowawcy klas do 15.12.2019 na godzinach wychowawczych przedstawią uczniom 
sylwetki kandydatów na patrona szkoły. 

2.      Ogólnoszkolne wybory 

1)   27.02.2020 odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Nad procedurą głosowania czuwać 
będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. 

 2)  Szczegółowy harmonogram dnia wyborów zostanie przedstawiony 13.02.2020 r. 
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3. Postanowienia końcowe 

1) Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną           
większość głosów. 

2) Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja           
skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców  
i przedstawiciel uczniów. 

3) Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie            
zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie          
jeden, który uzyska najwięcej głosów. 

 

 

 

 

 


