UCHWAŁA NR XX.108.2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Jeleniewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), § 1 ust. 4 i § 18 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz
na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada
Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się Szkole Podstawowej imię Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeleniewie.
2. Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu: „Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY GMINY JELENIEWO
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Jeleniewie
Z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny „Inki”,
w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wystąpiła Pani
Alicja Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie.
Do wniosku zostało dołączone uzasadnienie w sprawie nadania Szkole Podstawowej imienia
Danuty Siedzikówny „Inki” wraz z biografią patronki.
Wybór Danuty Siedzikówny „Inki” na patrona Szkoły Podstawowej w Jeleniewie jest
wyrazem przekonania społeczności uczniowskiej, rodziców, nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych szkoły i mieszkańców gminy Jeleniewo o konieczności wyróżnienia tej
postaci. Reprezentuje ona całą grupę Żołnierzy Wyklętych, o których przez tak długie lata
milczano. „Inka” niezaprzeczalnie stanowi wzór patriotyzmu i heroizmu. Walczyła niezłomnie
do końca swych dni, trwała wierna ideałom, by przed śmiercią wykrzyczeć słowa: „Niech żyje
Polska!”. Właśnie dlatego jej historia pomoże młodym zbudować hierarchię wartości, w której
należne miejsce zajmie patriotyzm i wynikająca z niego niebywała lojalność wobec
współtowarzyszy. Historia siedemnastoletniej sanitariuszki pozwoli uczniom pamiętać
o pokoleniu walczącym o wolną Polskę, budować przywiązanie do Ojczyzny.
Wielka patriotka, prawa i szlachetna osoba, z poczuciem obowiązku wobec najbliższych
i Ojczyzny, prawie rówieśniczka naszej młodzieży w pełni zasługuje na patrona Szkoły
Podstawowej w Jeleniewie.
Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Jeleniewie planuje się
na 16 grudnia 2016 r.

