






c. Wskazane jest, by młodzież szkoły miała prawo w merytorycznej dyskusji poprzedzonej
własnymi działaniami badawczymi poddawać oglądowi i ocenie dorobek i/lub zasługi Patrona
wpisując się w twórczą i odpowiedzialną dyskusję o świecie.

d. W przypadku ubiegania się o nadanie imienia osoby żyjącej kandydat na Patrona musi
wyrazić pisemną zgodę.

5. Warunki wykluczające kandydata na patrona.

a. Kandydatem na patrona nie może być osoba, której ocena wzbudza silne kontrowersje, spory
i podziały społeczne, które mogłyby wpłynąć destrukcyjnie na środowisko szkolne.

b. Należy unikać wyboru osób, której imię nosi już któreś z warszawskich liceów.

IV. PRZEBIEG DZIAŁAŃ NA RZECZ WYBORU KANDYDATA NA PATRONA CLXIII LO W WARSZAWIE

1. Składanie propozycji kandydata na patrona:

a. do złożenia propozycji uprawnieni są przedstawiciele lokalnego środowiska: władz
samorządowych, członkowie społeczności CLXIII LO w Warszawie tj. uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz p_racownicy niepedagogiczni,

b. przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób, np. klasę, Radę
Dzielnicy, Radę Rodziców, SU, Radę Pedagogiczną,

c. zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem:
KANDYDAT NA PATRONA CLXIII LO W WARSZAWIE w terminie 30 stycznia 2023r

d. zgłoszenie - wyłącznie na załączniku nr 1

• jest przedstawione w formie pisemnej,

• zawiera imię i nazwisko kandydata, podpis osoby zgłaszającej kandydaturę lub podpis
reprezentanta grupy osób zgłaszającej kandydaturę oraz uzasadnienie, dlaczego kandydat
powinien zostać Patronem CLXIII LO w Warszawie. Uwaga -w przypadku zgłaszania imienia
osoby żyjącej, do wniosku należy załączyć zgodę tej osoby.

2. Weryfikacja propozycji kandydatur na patrona:

a. zespól koordynujący w terminie 3 dni roboczych od wyznaczonego dnia zakończenia
składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur

b. weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszymi
procedurami

c. przyjęcie lub odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w
formie protokołu przedstawionego Dyrektorowi szkoły

d. lista przyjętych propozycji kandydatów na Patrona zostanie wywieszona na tablicy
informacyjnej szkoły oraz zamieszczona na stronie internetowej

3. Prezentacja kandydatów.



Prezentacja kandydata polegać będzie na przedstawieniu: 

a. wniosku zgłaszającego

b. osiągnięć, dorobku, zasług kandydatów na Patrona w formie zobiektywizowanej prezentacji
multimedialnej, I 

c. argumentów przemawiających za tym kandydat.em podczas debaty w gronie uczniów
i w gronie nauczycieli.

4. Opiniowanie zgłoszonych kandydatur w środowisku liceum

a. Społeczność szkolna zaopiniuje zgłoszonych kandydatów poprzez oddanie głosu na jednego
kandydata spośród zgłoszonych.

b. Karty do glosowania (załącznik nr Z) zostaną wyaane na podstawie list sporządzonych w
sekretariacie szkoły dla: !

• nauczycieli, I 
• uczniów,

• rodziców.

c. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo o.ddać jeden głos. Prawo oddania głosu
przysługuje obojgu rodzicom każdego ucznia.

5. Przebieg opiniowania.

a. Opiniuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata.

b. Glosy ważne: Warunkiem ważności głosu jest od.danie głosu na nie więcej niż jednego
kandydata. Opiniuje się przez postawienie znak
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„X" w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata. 

c. Glosy nieważne: Głos jest nieważny w razie:

• oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X"
w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata,

• nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X"
w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.

d. Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

e. W dniu zaopiniowania Zespól Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie,
przekaże Dyrektorowi szkoły protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.

6. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze

uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata na Patrona szkoły kierując się opinią środowiska.

7. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski skierują wspólny wniosek do organu

prowadzącego o nadanie imienia CLXIII LO w Warszawie .
















