
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie  nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948), art. 58 ust.1 i 6 w związku z art. 3 pkt 1 i art. 5c 
pkt 1 ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1010, 2169; Dz. U. z 2017 r., poz. 60)  
oraz  § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 
poz. 624 z późn. zm.1)) 

Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się imię „Janusza Korczaka” Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, 
poz. 1416;  z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75;  z 2007 r. Nr 35, poz. 222.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Dyrektor

Przedszkola nr 24 w Gdyni zwróciły się z wnioskiem o nadanie placówce imienia „Janusza

Korczaka”. W opinii Rady Pedagogicznej przedszkola sylwetka Janusza Korczaka jest dla

nauczycieli doskonałym wzorcem wychowawcy i pedagoga, a dla dzieci przykładem światłego,

serdecznego i mądrego opiekuna. Nie tylko twórczość doktora Korczaka, także jego potwierdzona

ofiarą życia postawa stanowi przykład oddania sprawie wychowania.

W celu przybliżenia wychowankom i ich rodzicom idei pedagogiki Korczakowskiej, w roku

szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu nr 24 realizowany jest przygotowany przez zespół

nauczycielek projekt edukacyjny „Nasz Korczak”

Procedury dotyczące nadania przedszkolu imienia zostały dopełnione – Rada Pedagogiczna oraz

Rada Rodziców podjęły w tej sprawie stosowne uchwały.
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