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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Szklarach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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.) Rada Gminy Hyżne, uchwala co następuje:  

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej w Szklarach nadaje się Szkole Podstawowej w Szklarach imię Tadeusza Gajcego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 października 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli organ prowadzący nadaje imię szkole. 
Imię szkole nadawane jest na wniosek rady szkoły, zaś w przypadku jej braku na wspólny wniosek działającej 
w szkole rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

W dniu 8 września 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach zwrócił się do Rady Gminy Hyżne ze 
wspólnym wnioskiem działających w Szkole; Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej w Szklarach  imienia Tadeusza Gajcego.  

W uzasadnieniu wniosku wskazano, na Tadeusza Gajcego jako postać o najlepszych przymiotach charakteru, 
którego życie i działalność służyły i będą służyć  pokoleniom, postać, która jest wzorem do naśladowania. To 
autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży w pełni spełniając oczekiwania 
społeczności szkolnej w zakresie wzorców do wychowania. 
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