
Procedura nadania imienia 

Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r nr 142, poz. 

1591 ze zm.), art. 18 ust.1 

 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 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 ze zm.) §1 ust.4 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 powołał zespół do opracowania  działań 

 

W skład zespołu wchodzą: 

Zofia Denisiewicz  - nauczycielka informatyki 

Anna Torzewska – nauczycielka geografii 

Małgorzata Kawecka – nauczycielka matematyki 

 Marzena Zielińska – nauczycielka historii, biblioteka 

Tomasz Kaźmierczak – nauczyciel fizyki, informatyki 

Mirosława Jalowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 

Barbara Iwanek – nauczycielka języka polskiego 

Maria Łuszczyńska – nauczycielka chemii 

Joanna Adamiak – nauczycielka wos, informatyki 

Pracę zespołu nadzorują: 

Jadwiga Sikorska – dyrektor szkoły   

Artur Wojtanowicz – wicedyrektor 

 

 



Wdrażanie procedury 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej we wrześniu 2017r. dyrektor szkoły Jadwiga 

Sikorska  złożyła wniosek, by wystąpić do organu prowadzącego o nadanie Szkole 

Podstawowej nr 6 imienia Króla Władysława Jagiełły. Postać władcy wiąże się z 

historią naszej placówki. Jest on patronem wygasającego gimnazjum, a wcześniej jego 

imię nosiła szkoła podstawowa. Władysław Jagiełło to przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość naszej szkoły. Wniosek uzyskał poparcie Rady Pedagogicznej. 

 

1. Przedstawienie uczniom i rodzicom wniosku Rady Pedagogicznej. 

2. Uzyskanie poparcia Parlamentu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

3. Powołanie zespołu do opracowania wstępnego projektu zadań. 

4. Zapoznanie Parlamentu Uczniowskiego i Rady Rodziców projektem działań. 

 

 

Korzyści wynikające z nadania imienia: 

 

Po otrzymaniu imienia szkoła… 
  

- uzyskuje swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniającą ją spośród innych 

szkół,   

- promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,   

- w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane 

z patronem,   

- wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do 

nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej 

wymiany dzieci i młodzieży),   

- może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych 

życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,   

- wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.   
 



 

Uzasadnienie wyboru króla Władysława Jagiełły  

na patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie 

 

 

 Władysław Jagiełło należy do grona tych postaci historycznych, których imiona jako 

swoich patronów mogłaby nosić z dumą każda polska szkoła. Król dał początek potężnej 

dynastii Jagiellonów i tym samym wprowadził nasz kraj na arenę międzynarodową w roli 

mocarstwa. W dziejach Polski zapisał się jednak przede wszystkim jako zwycięzca spod 

Grunwaldu i pogromca potęgi Zakonu Krzyżackiego. 

Data bitwy - 15 lipca 1410 roku -  pozostanie jedną z najważniejszych dat w historii 

polskiego oręża. 

 Wybór Władysława Jagiełły na patrona naszej szkoły wynika również z istotnego 

faktu związków ziem mazowieckich ze szlakiem przemarszu wojsk polskich pod Grunwald. 

30 czerwca 1410 roku król wyruszył z Kozłowa Biskupiego gościńcem w kierunku 

Sochaczewa. W Sochaczewie lub Brochowie nastąpiła przeprawa przez Bzurę, a następnie 

przemarsz krańcem Puszczy Kampinoskiej w kierunku Wisły. Wojska królewskie przedostały 

się na drugi brzeg pod Czerwińskiem. Droga na Grunwald wiodła także przez Ostrzeszewo, 

Zwierzyniec, Zarzecze, Plecewice, Konary, Janów, Tułowice. 

Imię króla Władysława Jagiełły przyjęły nasze dwie wspaniałe poprzedniczki, Szkoła 

Podstawowa nr 6, której jesteśmy kontynuacją, oraz Gimnazjum nr 2. Obie stworzyły bogatą 

tradycję pracy z patronem. Pragniemy ją podtrzymywać i twórczo rozwijać, podkreślając 

rangę wybranej postaci historycznej oraz imponujące dokonania uczniów i nauczycieli 

wszystkich poprzednich roczników. Doceniając wybitne zasługi założyciela dynastii 

Jagiellonów dla państwa, związki władcy z naszą małą ojczyzną oraz znaczenie i siłę tradycji 

w budowaniu poczucia tożsamości młodych pokoleń, mamy nadzieję, że nasza wspólna 

decyzja o wyborze patrona okaże się owocna w kształtowaniu właściwych postaw 

podopiecznych. Wyrażamy nadzieję, że będą dumni, mogąc uczyć się w jednej z licznego 

grona „Jagiellonek”. 

            

 

 

           

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 

 

                                                                             

mgr Jadwiga Sikorska 

 



  

1. Harmonogram działań przygotowawczych 

 

lp zadania 

1 Rozpatrzenie sprawy nadania szkole imienia, ujęcie zadania w rocznym planie pracy 

szkoły. 
 

2 Wybór terminu uroczystości. 
 

3 Ustalenie harmonogramu działań. 
 

4 1. Przedstawienie uczniom i rodzicom propozycji Rady Pedagogicznej dotyczącej 

wyboru patrona. 

2. Uzyskanie poparcia wniosku Rady Pedagogicznej przez Parlament Uczniowski  

i Radę Rodziców. 
3. Powołanie zespołu ds. nadania szkole imienia 
4.  Poznanie sylwetki patrona przez nowych uczniów szkoły podstawowej i utrwalanie 

wiedzy o patronie przez uczniów kontynuujących naukę w szkole. 

5 1. Wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie zgody na nadanie 
szkole imienia.  

2. Zgłoszenie organowi prowadzącemu podjęcia uchwały przez RP i przystąpienie do 
realizacji czynności przygotowujących do nadania szkole imienia.   

 

6 Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania szkole imienia. 

7 Opracowanie systemu wizualnego szkoły (logo, papiery firmowe, projekt sztandaru) 

 



2. Harmonogram czynności związanych z poznaniem i pogłębieniem przez uczniów 

wiedzy o patronie 

lp Działania/formy działań Cel działań 

1 Zapoznanie wszystkich uczniów z biografią 

króla Władysława Jagiełły: 
1. Czasy panowania króla – film + materiały 

dydaktyczne. 

2. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych 

wg opracowanych scenariuszy. 
3. Wystawa tematyczna w bibliotece, gazetki 

w salach lekcyjnych. 
4. Folder jako  kompendium wiedzy o 

patronie. 

5. Drzewo genealogiczne dynastii 

Jagiellonów. 

• Propagowanie postaci patrona szkoły. 

• Wzbogacanie wiedzy o życiu 

i dokonaniach króla Władysława 

Jagiełły oraz dynastii Jagiellonów. 

2 Współpraca ze szkołami noszącymi imię 

króla Władysława Jagiełły. 
• Dzielenie się doświadczeniami 

związanymi z pracą nad uczczeniem 

patrona. 

3 1. Konkurs na prezentację multimedialną 

„Aktualność kodeksu rycerskiego”. 

2. Konkurs fotograficzny – „Duch epoki 

Jagiellońskiej w naszym regionie”. 
3. Co robił Jagiełło nim został królem? – 

konkurs plastyczno – graficzny. 
 

 

• Wyzwalanie w uczniach postaw 

poszukujących poprzez tworzenie 

prezentacji multimedialnych. 

• Zdobywanie wiedzy o historii, 

zwyczajach i życiu Polaków w 

średniowieczu. 

• Propagowanie postaci króla 

Władysława Jagiełły w środowisku 

lokalnym. 

• Dokumentowanie reliktów 

przeszłości. 

4 Media o „Szóstce” – wystawa prasy szkolnej 

i lokalnej. 
• Poznanie historii szkoły. 

5 Gromadzenie materiałów naukowo  

- biograficznych dotyczących patrona - Kącik 

Pamięci Patrona. 

• Wzbogacanie wiedzy o patronie. 

6 Wycieczki edukacyjne „Śladami Jagiełły” 

(autokarowe, rowerowe, piesze) – Grunwald,  

Brodnica, Szydłów, Czerwińsk, Kraków. 

• Poznawanie miejsc związanych z  

patronem. 

7 Średniowieczny piknik z nauką tańca 

średniowiecznego, koncertem muzyki 

dawnej, grą terenową. 

• Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym. 

• Wzbogacanie oferty kulturalnej 

miasta. 

8 Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, ruiny zamku 

książąt mazowieckich – lekcje w plenerze. 
 

• Zapoznanie z historią naszej małej 

ojczyzny oraz zamku książąt 

mazowieckich 

9 Wycieczka do Bolimowa – „W pracowni 

garncarza” (lepienie garnków z gliny, 

zwiedzanie pracowni garncarskiej). 

• Zainteresowanie uczniów dawnym 

rzemiosłem. 

• Zdobywanie nowych umiejętności. 

10 Jagiełło w oku kamery. 
 

• Poznanie dzieł filmowych o patronie i 

jego epoce. 



11 Klejnoty Królowej Jadwigi – średniowieczna 

biżuteria. 

 

• Zdobywanie praktycznych 

umiejętności. 

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno. 

12 Turniej szachowy i warcabowy o puchar o 

puchar króla Władysława. 
• Promowanie różnych dyscyplin sportu 

13 Obchody Dnia Patrona i nadanie szkole 

imienia - 4 marca 2019 r.  
1. zaproszenie szkół jagiellońskich, 
2. pokaz tańca średniowiecznego, 
3. moda z czasów Jagiellonów, 
4. inscenizacja historyczna, 

5. „Bogurodzica” w wykonaniu 

męskiego chóru szkolnego. 

 

• Podsumowanie działań szkoły w 

związku z uczczeniem patrona króla 

W. Jagiełły. 

 

 

 

 

 



 

3. Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem szkoły do uroczystości 

 

lp działania   

1 Opracowanie ostatecznego projektu sztandaru.   

2 Podjęcie decyzji o zakupie sztandaru, zlecenie wykonania sztandaru, pozyskanie 

sponsorów. 

 

  

3 Powołanie członków pocztu sztandarowego. 
 

  

4 Sporządzenie listy gości. 
 

  

5 Ustalenie scenariusza uroczystości.   

6 Opracowanie scenariusza części artystycznej, przygotowanie scenografii i oprawy 

muzycznej. 

Wybór konferansjera. 

  

7 Zaprojektowanie, wykonanie i doręczenie zaproszeń.   

8 Nagłośnienie, przygotowanie sprzętu.   

 

 

 


