UCHWAŁA Nr 638
RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) – Rada Miasta
Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Publicznemu Przedszkolu nr 4 z siedzibą przy ul. Kryształowej 5 w Koninie nadaje się imię
Biały konik.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 638
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4.
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Natomiast § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
z 2017 r. poz. 649) stanowi, że przedszkolu nadaje imię organ prowadzący.
Społeczność Przedszkola nr 4 w Koninie po prawie 25 latach istnienia podjęła decyzję
o nadaniu imienia placówce. Poprzez nadanie imienia przedszkole uzyska swoistą
indywidualną tożsamość oraz będzie wyróżniać się spośród innych placówek. Zaktywizuje
i zintegruje całą społeczność przedszkolną. Będzie promowało swoje zadania w środowisku
lokalnym, oprze swoje działania wychowawcze i dydaktyczne na wartościach, ideałach
i czynnikach związanych z wybranym patronem, wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi.
Zgodnie z harmonogramem działań związanych z nadaniem imienia, powołano zespół
ds. promocji i współpracy z rodzicami. W dniu 22.09.2017 roku po wrześniowych zebraniach
organizacyjnych w poszczególnych grupach, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wybrała
dwie propozycje, które zostały przedstawione rodzicom, pracownikom oraz dzieciom.
W dniach 09.10.2017 roku do 13.10.2017 roku do godz. 13:00 każdy rodzic oraz pracownik
mógł oddać swój głos na wybranego patrona. Powołana przez dyrektora przedszkola komisja
konkursowa ustaliła, że liczbą głosów ważnych rodzice i pracownicy wybrali dla przedszkola
imię: Biały konik. Tym samym wnioskowana nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu to:
Przedszkole nr 4 Biały konik ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin.
Nazwa ta kojarzy się przyjaźnie, zarówno rodzicom jak i pracownikom, z miastem
w którym mieszkamy, wychowujemy nasze dzieci, uczymy się, studiujemy i pracujemy.
Nazwa przedszkola, o którą wnioskują Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców będzie
doskonałą motywacją, by obecne i wszystkie przyszłe pokolenia wychowanków znały bardzo
dobrze historię, legendę, herb, flagę i hymn swojego miasta. By w sposób radosny
i emocjonalny potrafiły opowiadać o mieście z którego pochodzą, w którym się uczą
i wychowują. Odnosząc się do wybranej nazwy w ujęciu symbolicznym rady wzięły pod
uwagę prostotę jak i wymowność graficzną przyszłego logo placówki. Biały konik wpisany
w czerwony okrąg oraz ujęty w półkolu, pod popiersiem konika napis – Przedszkole nr 4
w Koninie Biały konik. Podpowiedzią i motywacją, do wyboru właśnie tego imienia, były dla
rad działania promocyjne miasta, wydawane materiały, broszury i książeczki dla dzieci.
Także zmiana adresu przedszkola z ul. Turkusowa 1 na Kryształowa 5 (zawiadomienie
z dnia 09.11.2017 o NR GM.6624.63.2017) jest doskonałą okazją do tego by zaktualizować
dane adresowe przedszkola oraz nadanie mu imienia.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

