
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi 
 w Szczecinie, ul. Benesza 75. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.  
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego 
gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 3 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 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. 
Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 7, z 2007 r. Nr 35  
poz. 222); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się imię Księdza Jana Twardowskiego  Szkole Podstawowej Nr 45  
z Oddziałami Integracyjnymi  w Szczecinie, ul. Benesza 75. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
Potrzeba wskazywania uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania  skłoniła Grono 
Pedagogiczne, Dyrektora, Samorząd Uczniowski i Rodziców do podjęcia stara, a następnie 
działań związanych z patronem szkoły. Obowiązkiem szkoły jest kultywowanie tradycji 
narodowych, dbałość o takie wartości jak tolerancja, wraŜliwość, uczciwość, patriotyzm, 
poszanowanie praw człowieka.  

W związku z powyŜszym Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, zwrócili się do Wydziału 
Oświaty z prośbą o nadanie szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego. 
 Na podstawie ustalonego przez Radę Pedagogiczną regulaminu w dniu 4 listopada 
2008 roku odbyły się demokratyczne wybory, w których uczestniczyła cała społeczność 
szkolna, Rada Pedagogiczna, Rodzice, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady Osiedla 
Zawadzkiego – Klonowica. W wyniku głosowania wybrano przewaŜającą większością 
głosów Księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły.  
W dniu 15.12.2009 roku Rada Pedagogiczna, przy pełnej akceptacji Samorządu 
Uczniowskiego i Rady Rodziców, większością głosów podjęła Uchwałę w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Organu Prowadzącego Szkołę o nadanie imienia. 
Ksiądz Jan Twardowski to autorytet moralny, pisarz i wielki człowiek, którego poezja nie 
tylko zachwyca, ale równieŜ przedstawia wysoką wartość literacką, uczy Ŝyć pokazując 
tematykę Ŝycia codziennego, która jest tak bliska dzieciom. 
Poezja Księdza Jana Twardowskiego stanowi waŜny element kultury i tradycji nie tylko 
polskiej, ale i europejskiej, odgrywa teŜ waŜną rolę w kształtowaniu u młodych ludzi 
poŜądanego systemu wartości oraz poczucia wiary we własne siły. 

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi złoŜyła sprawozdanie, 
podsumowujące starania szkoły o nadanie imienia Księdza Jana Twardowskiego. W roku 
szkolnym 2009/2010 społeczność szkolna podjęła szereg działań przybliŜających sylwetkę 
i zasługi Księdza Jana Twardowskiego: 
− przeprowadzono cykl lekcji wychowawczych, j. polskiego, religii i informatyki 

poświęcony Księdzu Janowi Twardowskiemu, 
− zrealizowano program „Ksiądz Jan Twardowski – patronem szkoły”, 
− zorganizowano wystawę prac uczniów do wierszy i poezji Księdza Jana Twardowskiego, 
− przeprowadzono Szkolny Konkurs Recytatorski poezji współczesnej  

z uwzględnieniem twórczości Księdza Jana Twardowskiego, 
− przygotowano Wieczornicę twórczości Księdza Jana Twardowskiego z udziałem 

zaproszonych gości, 
− odbył się festyn rodzinny z wystawą prac plastycznych – portret patrona. 

Wybór Księdza Jana Twardowskiego na patrona Szkoły Podstawowej  
Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi pozwoli szkole na nawiązanie współpracy ze szkołami  
o tym samym imieniu, wymianę doświadczeń i wspólne organizowanie róŜnorodnych 
przedsięwzięć. 

Działania edukacyjne, wychowawcze związane z nadaniem imienia Księdza Jana 
Twardowskiego na patrona Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Szczecinie są traktowane przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję jako proces który wesprze 
pracę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów, dlatego 
podjęcie uchwały w ww. sprawie jest zasadne. 
 


