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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 65 w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i § 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), a także w związku z § 1 ust. 7 Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku, 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedszkolu Samorządowemu Nr 65 w Białymstoku, ul. Łagodna 12 w Białymstoku nadaje się imię 
"Podlaskie Smyki", w wyniku czego Przedszkole przyjmuje nazwę: Przedszkole Samorządowe Nr 65 ”Podlaskie 
Smyki" w Białymstoku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C2AA6AAC-FC0E-410D-BE77-9DD09FE20C38. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i § 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), a także § 1 ust. 7 Statutu Przedszkola Samorządowego
Nr 65 w Białymstoku.

Z wnioskiem o nadanie imienia Przedszkolu wystąpiła pani Dyrektor Przedszkola, działająca w imieniu Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Wybór imienia poprzedziły działania całej społeczności przedszkolnej. Pracownikom i rodzicom zależało, aby
nazwa była bliska dzieciom, związana z najbliższym środowiskiem, niosąca system wartości, które będą
kształtowały charaktery wychowanków Przedszkola.

Decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wybrano nazwę „Podlaskie Smyki”. W placówce od wielu lat
realizowany jest „Program edukacji regionalnej” wzbogacony o ścieżkę edukacyjną pn. „Wielokulturowość
regionu Podlasia naszym bogactwem”, prowadzone są koła zainteresowań: koło regionalne „Nasze Podlasie”, koło
taneczne „Małe Podlasiaki”, koło przyrodniczo-ekologiczne „Przedszkolak przyjacielem przyrody”, a także
programy ekologiczne, wystawy fotograficzne regionu. Organizowane są konkursy i turnieje o regionie, które są
doskonałą okazją do przekazania dzieciom wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa regionu oraz
zainteresowania folklorem.

Podlasie jest jednym z atrakcyjniejszych regionów kraju zróżnicowanym pod względem kulturowym i etnicznym,
wyróżniającym się walorami folklorystycznymi, przyrodniczymi i historycznymi. Działania Przedszkola pozwalają
zaprzyjaźnić się dziecku z jego najbliższym otoczeniem, uwrażliwić się na jego potrzeby, a w przyszłości czynnie
włączyć się w kształtowanie pozytywnych wartości życia społeczności lokalnej.

Nadanie imienia nie spowoduje dodatkowych obciążeń budżetu, za wyjątkiem zmiany tablic i pieczęci urzędowych
Przedszkola.

Uroczystość z okazji nadania Przedszkolu imienia zostanie połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia Przedszkola
Samorządowego Nr 65 w Białymstoku, planowanymi na listopad bieżącego roku.

Mając na uwadze powyższe, wniosek o podjęcie uchwały jest zasadny.
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