UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Książu Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 2 ust. 8 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 ze zm.), na wspólny wniosek Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola w Książu Wlkp. Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Przedszkolu w Książu Wlkp. imię „Bajkowy świat”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 stycznia 2019 r.
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Natomiast § 2 ust. 8 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 ze zm.) stanowi, że przedszkolu nadaje imię organ prowadzący.
Społeczność Przedszkola w Książu Wlkp. po ponad 27 latach działalności jednostki
podjęła decyzję o nadaniu imienia placówce. Przyczyną, dla której zdecydowano
o rozpoczęciu procedury nadania jednostce imienia było przeświadczenie, że dzięki temu,
przedszkole uzyska swoistą indywidualną tożsamość oraz będzie wyróżniać się spośród
innych. W czerwcu minionego roku społeczność przedszkolna została poproszona
o wytypowanie nazwy dla Przedszkola. Po przeprowadzeniu ankiety, większość osób
biorących w niej udział, wybrało nazwę „Bajkowy świat”, którą to zaakceptowały, w formie
uchwał, zarówno Rada Pedagogiczna, jak i Rada Rodziców, działające przy Przedszkolu.
Nazwa "Bajkowy świat" kojarzy się przyjaźnie, zarówno dzieciom, rodzicom jak
i pracownikom przedszkola, ponieważ swą treścią nawiązuje do świata tak bardzo bliskiego
dzieciom. Wiąże sie ona także z wyglądem wewnętrznym przedszkola, gdzie na ścianach holu
głównego i korytarzy widnieją malowidła z postaciami z różnych bajek dobrze znanych
i lubianych przez dzieci w wieku przedszkolnym.
Z uzasadnienia do Uchwały nr 4/2018/2018 Rady Pedagogicznej wynika, iż poprzez
nadanie nazwy przedszkole wzbogaci i urozmaici działalność edukacyjno-wychowawczą
wynikającą z jej nazwy oraz oprze swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze
na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybraną nazwą. Przeprowadzona
zostanie również kampania informacyjna w celu rozpropagowania nazwy Przedszkola
w środowisku lokalnym.
W związku z tym, iż nie ma możliwości podejmowania alternatywnych, w stosunku
do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu,
jej podjęcie jest jak najbardziej zasadne.
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