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UCHWAŁA NR ... .............. ./ .......... „./2017 BIURO OBSŁUGI INTERE NTA 

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE p O 

z dnia .. „„kwietnia 2017 r. :~nęło 1 9· 04. 2017 ~ 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielo llośt~ał:.~:~:~q 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, zm . z 2017 r., poz. 730) § 1ust. 1 i 4 stanowiącego załącznik 

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 z późn. zm .) Rada Miejska 

w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej 

Podstawowej w Bielowicach imię Stefana Żeromskiego. 

Samorządu Uczniowskiego nadaje się Szkole 

§ 2 . Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
Im. Stefano Zeromskiego 

w BIELOWICACH 
26-300 Opoczno 

Bielowice, 10.04.2017 
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Ilość mł . ··:::·.rt .. ~.13.82__ 
Wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Bielo~h····v ····· ............. „ .. . 

Na podstawie art.18 ust.I ustawy z dnia 08 marca 1991 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001rokunr142 poz.1591 z późn. zm.) oraz 

§ I ust. 3 załącznika nr3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 maja 200 I roku w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001roku nr 61 poz. 624 z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649) zwracam się z prośbą w imieniu Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadanie Szkole 

Podstawowej w Bielowicach imienia Stefana Żeromskiego. 

Załączniki: 

Z poważaniem 

D'YRE~MKOtY 

mgr 6f!:;ula Wiktorowicz 

1. Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 3/2016/2017 z dnia 10.04.2017 

2. Uzasadnienie wniosku 



Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 3/2016/2017 z dnia 10.04.2017 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz 624, z późn zm.) oraz Rozporządzenia 

ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku 

poz. 649) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Bielowicach Rada Pedagogiczna 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Mając na uwadze myśl społeczną, wzór patriotyzmu oraz postawę godną 

naśladowania, przynosząca wiele cennych wzorców moralnych i etycznych 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bielowicach wnioskuje o nadanie 

szkole imienia Stefana Żeromskiego. 

§2 " 

Zobowiązuje się dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielowicach 

o wystąpienie do Rady Miejskiej w Opocznie z wnioskiem o nadanie imienia 

Stefana Żeromskiego. 

Samorząd Uczniowski 

~Vvlllit~~ }Ji ~o~ 
Ko.ir~t rLU- _Woj Gi._,k 
~IJ- ?--ol(1~ (}1;,e4_ 

; 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

[)YR~· ·TORflKOŁ y 
/(!};;~ 

mgr rszula iktorowicz 



Uzasadnienie 

Nadanie 1m1ema Stefana Żeromskiego Szkole Podstawowej 

w Bielowicach jest w pełni uzasadnione. Stefan Żeromski żył w latach 1864 -

1925. Był wybitnym twórcą polskiej literatury, publicystą, prozaikiem 

i dramaturgiem. Jego utwory poruszają tematykę niepodległościową i są 

przesiąknięte patriotyzmem. Dlatego osoba Stefana Żeromskiego jest godna 

tego, aby jego imieniem została nazwana szkoła, tym bardziej, że pisarz jest już 

jej patronem. Niestety szkoła nie posiada dokumentu potwierdzającego nadanie 

imienia. Po raz pierwszy imię patrona szkoły pojawia się w dokumentach 

w roku szkolnym 1969/70. Jak wynika z wywiadu prawdopodobnie zostało ono 

nadane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach- Kuratora 

Okręgu Szkolnego w Kielcach. Jednak mimo usilnych starań pani dyrektor 

Urszuli Wiktorowicz dokumentu tego nie udało się odzyskać. 


