UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia .................................................. 2022 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku
z art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkolu Publicznemu nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Jasna 4,
nadaje się imię: „Wesołe Kredki”.
§ 2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca – Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu projektodawcy - Jan B. Malinowski - Naczelnik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Uzasadnienie
W związku z planowanymi obchodami jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Przedszkola
Publicznego nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w placówce zrodziła się inicjatywa nadania jej
własnego imienia.
W opinii grona pedagogicznego, rodziców i pracowników dzięki nadaniu placówce
własnego imienia uzyska ona swoistą, indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród
innych placówek na terenie miasta. Nazwa własna wpływa na aktywizację i integrację całego
środowiska przedszkolnego oraz pozwala wzbogacać jego obrzędowość związaną z imieniem.
Kandydatem na patrona zostały wybrane przez społeczność przedszkolną: Wesołe
Kredki. W opinii pedagogów kredka w ręku dziecka w wieku przedszkolnym wprowadza je w
magiczny świat wyobraźni i przenosi w piękną krainę fantazji. Za pomocą kredki dziecko
wyraża swoje emocje, nastroje, przekazuje nam - dorosłym ogrom wiedzy o sobie i swoim
świecie. Kolorowa kredka towarzyszy dziecku od najmłodszych lat. Odpowiednio
wykorzystana pozwala przedstawić maluchowi świat widziany jego oczami.
Przedszkole Publiczne nr 5 w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej w dużym
stopniu koncentruje się na stwarzaniu wychowankom warunków do aktywności twórczej
w każdym obszarze ich rozwoju.
Biorąc pod uwagę złożony wspólny wniosek organów przedszkola, przyjęcie uchwały
jest uzasadnione.

