
       Uchwała Nr XXXVI/266/2009 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 maja 2009 roku 

 

 

w sprawie:   nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §1 ust. 4 załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 z późn. 

zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nadaje się imię „Tęczowa Kraina” Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13,  

oraz logo placówki, jak  w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

     mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Z wnioskiem o nadanie imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, w imieniu Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz dzieci, wystąpił dyrektor przedszkola Pani Małgorzata 

Mądrakiewicz – Piórkowska. 

Zgodnie z ramowym statutem publicznego przedszkola imię nadaje organ prowadzący na wniosek 

Rady przedszkola lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie podjęło i realizowało na przestrzeni ostatniego roku szereg 

działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem  

i nadaniem imienia. Przemyślana i ciekawie zaplanowania praca wychowawczo – dydaktyczna daje 

szanse na wykształcenie u dzieci, poczucie odpowiedzialności, wzbudza u nich ciekawość poznania 

otaczającego ich świata, zaspakaja potrzeby wiedzy i rozumienia. 

Wszystkie działania podejmowane przez przedszkole są ze sobą spójne, wymagają zaangażowania 

wszystkich członków zbiorowości przedszkolnej. 

Uroczystość nadania imienia „ Tęczowa Kraina” Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie została  

zaplanowana na dzień 23 maja 2009r. 

W związku z powyższym prosi się Radę Miejską w Karczewie o podjęcie uchwały.  


