Zał. Nr 5 do protokołu
z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 23.06.2017 r.

U C H W A Ł A Nr XXVIII/ 230 /2017
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany imienia
Kotarbińskiego w Budzyniu.

Szkoły

Podstawowej

im.

Tadeusza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze zmianami) oraz art. 98
ust. 1 pkt 2 i art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 60) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. zmienia się imię szkoły: Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu na Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2017 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującą procedurą dyrektor szkoły – Pan Dariusz Dudziak wystąpił ze
wspólnym wnioskiem organów statutowych szkoły o zmianę imienia Szkoły Podstawowej
w Budzyniu z Tadeusza Kotarbińskiego na Powstańców Wielkopolskich. Cała społeczność
szkolna od dawna nosiła się z zamiarem zmiany patrona. Podjęcie tej decyzji zostało
poprzedzone wnikliwą analizą postaci dotychczasowego patrona, jak i również pracą
wychowawczą z młodzieżą nad wyborem nowego patrona. W celu kształtowania
wychowawczych, moralnych i patriotycznych postaw uczniów, społeczność Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu chce dokonać zmiany
dotychczasowego imienia szkoły na Patrona, który będzie łączyć oczekiwania wszystkich
uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Patron powinien podkreślać indywidualną
tożsamość placówki, wzbogacać szkolne tradycje i obrzędy, nawiązywać do historii, nauki,
kultury oraz miejscowości, regionu i całego kraju, a jednocześnie być znanym i bliskim
symbolem dla uczniów naszej szkoły. Historia narodu, państwa, swojej miejscowości-tworzy
fundament teraźniejszości. To przesłanie było mottem do działań związanych ze zmianą
imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu. W dziejach
Budzynia najistotniejsze były wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim, podczas
którego powstańcy wyzwolili Budzyń spod pruskiego zaboru. Władze niemieckie uznały
wówczas Budzyń jako ,,buntownicze miasto” co podkreślało siłę Polaków płynącą z
patriotyzmu. Postaci, bohaterowie najbliższego środowiska mają szczególne walory. Bohater
lokalny jest każdemu bliski i bardzo wdzięczny do pracy wychowawczej. Ponadto tradycje
Powstania Wielkopolskiego są godne upowszechniania i kultywowania. Patron ,, Powstańcy
Wielkopolscy” – ich ideały i postawy życiowe – pozwolą na przybliżenie uczniom historii
regionu i wartości, którym szczyci się Wielkopolska, jak patriotyzm i ofiarność, solidna praca
i gospodarność, odpowiedzialność za swoje czyny. Wartości, które legły u podstaw
zwycięskiego zrywu narodowego.
Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący
szkołę.

