UCHWAŁA NR XII/121/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
Z DNIA 6 LUTEGO 2020 R.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.
poz. 649 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:
§ 1. Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach nadaje się imię Św. Jana Pawła
II.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z późn. zm.) szkole imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W uzasadnieniu o nadanie imienia podkreślono fakt, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla
wszystkich i wybitną postacią współczesnych czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju,
pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Młodzież
potrzebuje autorytetów i przewodników. Dokonania Patrona będą motywowały dzieci i młodzież do
szczególnego wysiłku i szczególnej odpowiedzialności w procesie kształtowania i doskonalenia własnych
charakterów.
Decydując się na wybór Świętego Jana Pawła II na Patrona szkoły, brano pod uwagę Jego mądrość,
głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład w budowanie cywilizacji, miłości, patriotyzm
i umiłowanie Ojczyzny.
Gmina Stare Bogaczowice może także poszczycić się faktem, że Karol Wojtyła, jako świeżo wyświęcony
biskup, głosił rekolekcje w naszej parafii dla duszpasterzy akademickich i studentów z różnych zakątków
Polski w roku 1958.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach zaplanowano na dzień
14 maja 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe podjecie uchwały jest zasadne.
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