
  

 

                                        UCHWAŁA Nr XL/282/2022 

                              RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                          z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie 

 

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

( Dz. U. z 2022 r.  poz. 559) oraz § 2 ust 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

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

i publicznych przedszkoli  ( Dz. U. 2019 poz. 502)  Rada  Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie, Rady Rodziców 

oraz Samorządu Uczniowskiego nadaje się Szkole Podstawowej w Smardzewie imię 

„Powstańców Styczniowych 1863 r.”.   

§ 2. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Smardzewie brzmi Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 



  

 

                                               UZASADNIENIE 

                                        UCHWAŁY Nr  XL/282/2022 

                               RADY  MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                          z dnia 30 marca 2022 r. 
 

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie  

 

 

 

 Zgodnie   z § 2 ust 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 lutego 2019   

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  ( Dz. U. 2019 

poz. 502)  szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku  

braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego; przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 Zgodnie z ust. 6 i 7 ww. przepisu wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia  oraz określa 

plan działań szkoły związanych  z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin 

uroczystości; organ prowadzący  szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust.  

1, w terminie 60 dni. 

 Dnia 16 lutego 2022 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie, Przewodnicząca Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej w Smardzewie oraz Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego działając na podstawie  § 2 ust.1 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 

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

i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502) złożyły organowi prowadzącemu wniosek 

o nadanie przez Radę Miejską w Sochocinie imienia „Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Styczniowych 1863 r. w Smardzewie”. Uroczystości związane z nadaniem Szkole imienia 

zaplanowano na 23 czerwca 2022. 

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam  uchwałę  w  sprawie  nadania imienia 

Szkole Podstawowej w Smardzewie. 

 

      

         


