
UCHWAŁA NR XLVII/387/2022 
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Samorządowemu w Zagórowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 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 ze 
zm.) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Rada Miejska Zagórowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się z dniem 1 września 2022 r. Miejskiemu Przedszkolu Samorządowemu w Zagórowie, ul. 
Pyzderska 7, 62-410 Zagórów imię „Bociani Zakątek”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zagórowa 

 
 

Ryszard Sikorski 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLVII/387/2022 

Rady Miejskiej Zagórowa 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Samorządowemu w Zagórowie. 

W dniu 18.05.2022 r. do Rady Miejskiej wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
o nadanie imienia Miejskiemu Przedszkolu Samorządowemu w Zagórowie, ul. Pyzderska 7, 62-410 Zagórów. 
Do wniosku dołączono uzasadnienie wyboru imienia na patrona przedszkola oraz określono plan działań 
przedszkola związanych z nadaniem imienia przedszkolu i podano przewidywany termin uroczystości 
związany z nadaniem imienia na dzień 20 września 2022 r. 

Wybór imienia dokonany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Przedszkola w Zagórowie został we 
wniosku szczegółowo umotywowany. Usytuowane na przyległej do przedszkolnego terenu ulicy gniazdo 
bociana białego stało się przyczynkiem do opracowania licznych działań edukacyjno-wychowawczych, 
zaangażowania się w projekty zewnętrze, a przede wszystkim zainspirowało do stworzenia nazwy przedszkola 
w oparciu o jego skrzydlatych mieszkańców. Symbolika tego ptaka, jego obecność w polskim krajobrazie, 
kulturze i języku stanowią o ciągłym zainteresowaniu tym wyjątkowym zwierzęciem, również wśród dzieci 
przedszkola. 

Każdego roku na wiosnę cała społeczność placówki z niecierpliwością oczekuje powrotu ptaków, a u 
schyłku lata żegna się z nimi na kolejne pół roku. Lokalizacja gniazda sprzyja obserwacji życia i zwyczajów 
tych niezwykłych sąsiadów. Dzieci mogą codziennie śledzić zachowania bocianów, monitorować wzrost 
piskląt, być świadkami pierwszych wzlotów i podniebnych akrobacji. 

Od czternastu lat realizowany jest projekt bociany.pl organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody "pro Natura". Zmotywował on przedszkole do systematycznego prowadzenia obserwacji bocianiego 
gniazda, dokumentowania w postaci zdjęć i przesyłania informacji na stronę projektu. Prowadzona jest również 
kampania Przedszkole na Ptak, która uczy jak ważnym elementem przyrody ożywionej są ptaki oraz, że należy 
o nie dbać. W wigilię Dnia Dziecka organizowane są przypadające na ten dzień obchody Dnia Bociana 
Białego, nadając temu świętu wyjątkową oprawę i charakter. Z inicjatywy Rady Rodziców w marcu 
2021 odbył się konkurs na wiersz o bocianie oraz otwarta została szczegółowo odnowiona przez nich altana 
Bociani Zakątek. 

Zgodnie z  §2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkolu nadaje 
imię organ prowadzący przedszkole na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na 
wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu jest w pełni uzasadnione. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa 

  

Ryszard Sikorski 
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