
UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Makowiskach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502 z późn. zm.) oraz na 
wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 22 kwietnia 2022 r. nadaje się Szkole Podstawowej w Makowiskach imię Przyjaciół Ziemi. 

§ 2. Pełna nazwa szkoły począwszy od 22 kwietnia 2022 r. będzie brzmieć: Szkoła Podstawowa im. 
Przyjaciół Ziemi w Makowiskach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo oraz Dyrektorowi Szkole Podstawowej 
w Makowiskach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

 

 Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. 
zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy, a § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U.2019.502 z późn. zm.) stanowi, że szkole nadaje imię organ prowadzący. 

 Społeczność Szkoły Podstawowej w Makowiskach podjęła decyzję o nadaniu imienia placówce. 
W dniu 18 października 2021 r. wpłynął do organu prowadzącego wspólny wniosek Dyrekcji, Rady Rodziców, 
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Makowiskach – 
Przyjaciół Ziemi. Poprzez nadanie imienia szkoła uzyska swoistą indywidualną tożsamość oraz będzie 
wyróżniać się spośród innych placówek. Zaktywizuje i zintegruje całą społeczność szkolną. Będzie promowała 
swoje zadania w środowisku lokalnym, poprzez działania wychowawcze i dydaktyczne na wartościach, 
ideałach i czynnikach związanych z wybraną nazwą. 

 Nazwa szkoły nawiązuje do wartości związanych z ekologią, z ochroną środowiska z działaniami 
promującymi zdrowy styl życia. Poprzez nadanie imienia Przyjaciół Ziemi szkoła chce uświadamiać 
społeczność, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, warto więc podjąć choćby niewielkie kroki, żeby 
zadbać o planetę. Szkoła swoje święto będzie obchodzić 22 kwietnia każdego roku w Dzień Ziemi. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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