
UCHWAŁA NR LVI/265/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE  

z dnia 18 marca 2010 r.  

 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie, przy ul. Władysława Łokietka 14, imię "Bajkowe 

Przedszkole".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.) został skierowany 

wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego, w imieniu Rady Pedagogicznej, rodziców i przedszkolaków, o nadanie 
Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie imienia "Bajkowe Przedszkole".  

Inicjatywa nadania imienia była wspólną decyzją nauczycieli, rodziców oraz przedszkolaków. Od września 

2009r., placówka podjęła szereg działań związanych z realizacją w/w zadania, gdzie pierwszym etapem było 

przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci i personelu, w sprawie wyboru odpowiedniej nazwy. Oprócz 
aktywnego czytania przez kadrę oraz zaproszonych gości bajek, baśni i innych utworów literackich, wychowankowie 
mogli uczestniczyć w licznych konkursach i spotkaniach o tematyce plastycznej, teatralnej i recytatorskiej. Współpraca 

z Miejską Biblioteką Publiczną w Żarowie i rodzicami zaowocowała utworzeniem tzw. kącików książki, w których 
każde dziecko może zapoznać się z wartościowymi i różnorodnymi gatunkami książek.  

Ponadto przedszkole chętnie włączyło się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom", a także w program "Klub 
czytających Przedszkoli". Aktualnie wdrażany jest roczny plan pracy, oparty o program edukacyjny, przyjęty uchwałą 
Rady Pedagogicznej - "Bajka w życiu dziecka".  

Sugerowana nazwa oraz idące za nią poczynania mają na celu dostarczenie dzieciom wielu niezapomnianych chwil 

radości, ale również zakorzenienie pozytywnych cech i wartości wypływających z książkowych bohaterów, które 
w przyszłości pomogą im wyrosnąć na prawych i mądrych ludzi.  

Uroczystość nadania imienia przedszkolu planuje się na dzień 27 marca 2010r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Robert Kaśków 
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