
 

 

PROCEDURA WYBORU PATRONA 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W BARCINIE 

 
/Na podstawie pkt 2 planu działań związanych z nadaniem imienia LO w Barcinie./ 

 
 
    Zespół koordynujący wybór patrona rekomenduje, aby kandydaci byli osobami szczególnie zasłużonymi dla 
polskiej kultury, historii i społeczeństwa, aby mogli być autorytetami dla młodzieży. 

 

PROCEDURA WYBORU PATRONA 
 

1. Każdy członek społeczności szkolnej, grupa, klasa ma prawo zgłosić swoich kandydatów. 

2. Szkole może być nadane imię pojedynczych osób lub zbiorowości - organizacji. 

3. Zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych, musi: 

- być przedstawione w formie pisemnej,  

- zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę, 

- posiadać  uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem LO w Barcinie. 
4. Propozycje należy  złożyć u w sekretariacie szkoły, przy ul. Polnej 1- do 24 lutego 2023 roku. 

5. Przewodniczący klas I-III LO, po zrealizowaniu zajęć na temat: „W poszukiwaniu autorytetu. Kto może 
być patronem szkoły?”, przedstawią P. Żanecie Kopydłowskiej - przewodniczącej zespołu 
koordynującego wybór patrona cechy, jakie powinien posiadać kandydat na patrona -do 24 lutego 
2023 roku. 

6. Zespół koordynujący przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów  i prześle ją do zapoznania 
się Radzie Samorządu Uczniowskiego LO oraz Radzie Rodziców LO- do 3 marca 2023 roku. 

7. Każdy członek zespołu koordynującego, Rady Samorządu Uczniowskiego LO oraz Rady Rodziców LO 
prześle elektronicznie przewodniczącemu zespołu koordynującego swoje 2 kandydatury - z listy 
zgłoszonych kandydatów- do 5 marca 2023 roku. 

8. Zespół koordynujący wyłoni 2 kandydatów spełniających kryteria na patrona szkoły/oparte na 
wynikach zajęć na temat: W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?” oraz 
rekomendacjach zespołu koordynującego/ i ogłosi je na stronie internetowej i facebooku szkoły –do 6 
marca 2023 roku. 

9. Uczniowie klas I,II,III LO, pod opieką nauczycieli języka polskiego, przygotują biogramy wybranych 
kandydatów. Proces przybliżenia wybranych kandydatów na patrona będzie  przebiegał poprzez 
zamieszczenie ich biogramów na gazetce ściennej, stronie internetowej, facebooku szkoły oraz poprzez 
ich prezentację  podczas zajęć wychowawczych dla uczniów klas I-III LO-do 4 kwietnia 2023 roku.  

10. Przeprowadzenie wyboru patrona odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku-według planu przygotowanego 
przez zespół koordynujący. 

11. Nad przebiegiem wyboru patrona czuwać będzie powołana przez dyrektora szkoły Komisja. 
12. Komisja przedstawi dyrektorowi szkoły i zespołowi koordynującemu wybór patrona wynik wyborów –

do 28 kwietnia 2023 roku. 
13. Dyrektor ogłosi wynik wyborów na stronie internetowej i facebooku szkoły. 

 
Dalsze działania związane z wyborem patrona-na podstawie planu działań związanych z nadaniem imienia LO w Barcinie. 


