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NADANIE IMIENIA SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA 

A CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

Nadanie imienia szkole regulują przepisy odpowiednio dla szkoły podstawowej i 

gimnazjum, liceum (…) zawarte w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz.624, zmiany: 

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 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

Szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, liceum profilowanemu, technikum, 

zasadniczej szkole zawodowej, liceum uzupełniającemu, technikum uzupełniającemu, szkole 

policealnej nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W uzasadnionych przypadkach 

odrębne imię może być nadane szkole filialnej. Przepis stosuje się odpowiednio.  

Ustawodawca wprawdzie nie wskazuje samej procedury zgłaszania wniosku o nadanie 

imienia szkole, ale przyjmuje, że ma to być wspólny wniosek trzech organów szkoły. W 

związku z tym ma to być jasno wyrażona wola każdego z tych organów co do nadania szkole 

określonego imienia. Przy czym nie chodzi tutaj o nadanie jakiegokolwiek imienia, ale 

imienia zgłoszonego na wspólny wniosek wskazanych organów. 

Wiele dyskusji wywołuje nadanie imienia szkole, która jest w zespole. Organ 

prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół, co w omawianym przypadku 

jest określone w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami). W myśl przepisu art.62 ust.1, połączenie nie narusza odrębności rad 

pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich, o ile statut zespołu nie 

stanowi inaczej. Ustawa nie określa, jaką treść nadać statutowi zespołu ani jakie zagadnienia 

należy w nim uwzględnić. Nie ma również podstawy prawnej stosowania wprost przepisów 

ramowych statutów szkół, albowiem - należy to podkreślić - zespół, będąc jednostką 

organizacyjną, nie jest jednak w sensie prawnym szkołą. Dlatego też przepisy ustawy 

regulujące treść statutu szkoły, w szczególności zaś art.60 ust.1 cytowanej ustawy, stosuje się 

do statutu zespołu szkół przez analogię z zachowaniem odrębności stanowisk podmiotów. Jest 

to istotne ze względu na wychowawczy i dobrowolny charakter sprawy, którą jest nadanie 

imienia. 

Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, w myśl którego szkołę lub placówkę 

publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i 

siedzibę. Zgodnie z wyżej wymienionymi zapisami rozporządzenia, szkole imię nadaje organ 

prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego. W przypadku zespołu szkół powinien to być wspólny wniosek 

rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład 

zespołu. Szkoły w zespole mogą nosić imię tego samego patrona lub każdej może patronować 

inna osoba.  

Nadanie imienia szkole to szczególne wydarzenie w jej życiu. Wybór patrona 

powinien być świadomy, przemyślany i akceptowany przez całą społeczność szkolną. Dlatego 

tak ważna wydaje się wspólna dyskusja na temat wartości i norm wiążących się z patronatem, 

a następnie pytanie o działania wychowawcze, które będzie można realizować w oparciu o 

dokonany wybór. Te właśnie działania, podejmowane przed i po wielkich uroczystościach 

nadania imienia, są najważniejsze. One stanowią istotę wyboru patrona. Od momentu 

podjęcia decyzji o nadaniu imienia, szkoła żyje normami, postawami i zasadami 

reprezentowanymi przez wybranego patrona 



W ostatnich kilku latach, podczas licznych uroczystości związanych z nadaniem 

imienia czy poświęceniem sztandaru, zdarzały się sytuacje, w których nie ustrzeżono się 

mniejszych lub większych błędów, w szczególności dotyczących organizacji, protokołu lub 

zasad postępowania. Pomocą bardzo istotną, która pozwoli na uniknięcie kłopotliwych 

sytuacji, może stać się opracowanie przez szkoły ceremoniału szkolnego. Przepisy 

odpowiednio dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum…, zawarte w załącznikach nr 2, 3, 

4… 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. 625 z późniejszymi zmianami), pozwalają na opracowanie ceremoniału szkolnego. 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Może to być 

szczególnie ważne dla tych placówek, które przygotowują się do nadania im imienia, 

przyjęcia sztandaru, obchodów jubileuszu powstania szkoły, jak również dla tych, które 

posiadają już patrona i sztandar. O ceremoniale szkolnym pisał Antoni Grochal, starszy 

wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, w Biuletynie Informacyjnym Małopolskiego 

Kuratorium Oświaty nr 9, styczeń 2006 r. 

Opracowanie ceremoniału szkolnego może również uporządkować kwestie 

protokolarne dotyczące kolejności witania gości na uroczystościach szkolnych i 

pozaszkolnych, sposobów oddawania czci i szacunku godłu, fladze, hymnowi Polski, 

symbolom Unii Europejskiej czy innych państw, a także wobec osób będących pierwszymi 

obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, hierarchów Kościoła. Będzie również dotyczył 

sposobów zachowywania się na uroczystościach religijnych.  

Nadanie imienia szkole czy przekazanie sztandaru to szczególny dzień w życiu każdej 

szkoły, powinien on na długo zachować się w pamięci wszystkich uczestników, a 

jednocześnie spełniać funkcję kształcącą i wychowawczą. Społeczność szkolna zaprasza na tę 

uroczystość gości reprezentujących władzę państwową, wojewódzką i samorządową.  

Powitanie zaproszonych gości należy w zasadzie do dyrektora szkoły jako jej gospodarza, 

który jest zobowiązany w sposób rygorystyczny  zachować zasady protokołu powitania.  

Możemy je nazwać w ceremoniale szkolnym „protokołem dyplomatycznym”. A więc musimy 

zachować przy powitaniu określoną kolejność, zgodną z hierarchią zajmowanego przez gościa 

stanowiska państwowego, kościelnego, samorządowego, lokalnego, środowiskowego. 

Witający zawsze powinien wymienić najpierw imię i nazwisko gościa, a dopiero później 

nazwę zajmowanego stanowiska. W pierwszej kolejności wymienia się osoby z kręgu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego przedstawicieli, Sejmu RP, rządu, hierarchów 

Kościoła (nie tylko katolickiego); na poziomie województwa wojewodę, marszałka 

województwa, kuratora, władze uczelni wyższych, rodziny lub krewnych patrona szkoły, 

dopiero później samorząd powiatowy, gminny, lokalny, następnie przedstawicieli mediów. W 

przypadku gdy zaproszony gość reprezentuje daną osobę, również zachowujemy tę samą 

kolejność jak wyżej, wymieniamy wówczas jego imię i nazwisko, a także imię, nazwisko i 

stanowisko osoby, którą on reprezentuje. Po przedstawicielach z kręgu Prezydenta wita się 

Prymasa, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Czasem zdarzało się, iż w 

stosunku do dostojników Kościoła używano niewłaściwej tytulatury im należnej. I tak: 

Prymasowi Polski, Nuncjuszowi Stolicy Apostolskiej, kardynałom, arcybiskupom będącym 

zwierzchnikami archidiecezji metropolitalnych przysługuje tytuł eminencji  - nie ekscelencji! 

Innym księżom arcybiskupom, biskupom, infułatom i prałatom przysługuje tytuł ekscelencji. 

Natomiast wobec księży kanoników, proboszczów i wikariuszy należy użyć określenia 

czcigodny ksiądz. Do wymienionych kapłanów należy zwracać się odpowiednio Jego 

Eminencja, Ekscelencja. Wymieniając nazwisko rektora, prorektora, dziekana wyższej 

uczelni, mówimy Jego Magnificencja i tytuł naukowy. Przy powitaniu władz samorządu 

terytorialnego stosuje się zasadę witania najpierw prezydenta miasta, a później 



przewodniczącego rady, odpowiednio, burmistrza i przewodniczącego rady, wójta, 

przewodniczącego rady i radnych.  

Jeżeli organizuje się uroczystość nadania imienia szkole, należy pamiętać o 

poproszeniu przewodniczącego samorządu o odczytanie uchwały rady (miasta, powiatu, 

gminy), a w przypadku ich nieobecności - innego przedstawiciela, w uzgodnieniu z tymi 

władzami. 

Zazwyczaj po powitaniu następuje przedstawienie okoliczności, dla których 

uroczystość została zorganizowana. Najczęściej dotyczą one historii szkoły i miejscowości, 

opisu wydarzeń związanych z uroczystością. Po tej części prowadzący powinien poprosić 

gości o zabranie głosu. Należy wówczas zachować tę samą kolejność, jak przy powitaniu. Po 

zakończeniu przemówień prowadzący może zapytać, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać 

głos. Po przemówieniach, jeżeli porządek uroczystości to przewiduje, może nastąpić 

wręczanie nagród państwowych, orderów i medali, listów gratulacyjnych czy innych 

wyróżnień, z udziałem tych gości, którzy reprezentują władze nadające te wyróżnienia. Na 

przemówieniach i uhonorowaniu zasłużonych kończy się część oficjalna. Musi wówczas 

nastąpić akt uroczystego wyprowadzenia sztandaru (sztandarów). Prowadzący wydaje 

polecenie i komendę: Proszę o powstanie — na prawo (na lewo) patrz - poczet (poczty) 

sztandarowy(e) sztandar(y) wyprowadzić. Jednocześnie obserwuje on, czy szyki pocztów 

rozformowały się i daje polecenie: proszę usiąść. W zależności od charakteru uroczystości i 

czasu jej trwania należy po wyprowadzeniu sztandarów ogłosić przerwę, około 10-minutową, 

i zaprosić wszystkich zebranych na część artystyczną, z podaniem czasu jej trwania i 

wykonawców.  

Kwestii, związanych z poziomem artystycznym programów przygotowywanych przez 

szkoły, ich wymową patriotyczną nie regulują żadne przepisy prawne, wynikają one z 

bogatych doświadczeń, tradycji szkół oraz ich prestiżu w środowisku lokalnym.  
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