
UCHWAŁA Nr XII/113/2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Czernikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 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 z późn. zm.) oraz na wspólny wniosek 
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Przedszkolu Publicznemu w Czernikowie nazwę „W Stumilowym Lesie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo oraz Dyrektorowi 
Przedszkola Publicznego w Czernikowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, a § 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 z późn. zm.) stanowi, że przedszkolu nadaje imię organ prowadzący.

Społeczność Przedszkola Publicznego w Czernikowie podjęła decyzję o nadaniu 
imienia placówce. W dniu 4 grudnia 2019 r. wpłynął do organu prowadzącego wspólny 
wniosek Dyrekcji, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej o nadanie imienia Przedszkolu 
Publicznemu w Czernikowie -  „W Stumilowym Lesie”. Poprzez nadanie imienia przedszkole 
uzyska swoistą indywidualną tożsamość oraz będzie wyróżniać się spośród innych placówek. 
Zaktywizuje i zintegruje całą społeczność przedszkolną. Będzie promowało swoje zadania w 
środowisku lokalnym, poprzez swoje działania wychowawcze i dydaktyczne na wartościach, 
ideałach i czynnikach związanych z wybraną nazwą, wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi.

Nazwa przedszkola odwołuje się do znanej książki dla dzieci „Kubuś Puchatek”, a 
grupy otrzymały nazwy bohaterów z książki (Sówki, Tygryski, Kangurki, Misie, Maleństwa). 
Postacie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół idealnie trafiają do dziecięcej wyobraźni, 
przekazują pozytywne wartości, takie jak lojalność i niezachwiana przyjaźń. Bohaterom obca 
jest przemoc oraz agresja, co stanowi ogromny atut. Takie wartości chcemy przekazywać 
naszym podopiecznym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uzasadnienie


