Uchwała Nr XLVIII/669/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 10 w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli ( Dz. U. poz. 649 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala
co następuje:

§1
Szkole Podstawowej Nr 10 w Lesznie nadaje się imię Świętego Jana Pawła II.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/669/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 10 w Lesznie

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej Nr 10
w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia Świętego Jana Pawła II.
Jan Paweł II jest wybitną postacią, dla której inność i różnorodność stanowiła godną
szacunku wartość. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości
między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Młodzież potrzebuje
autorytetów i przewodników. Dokonania Patrona będą motywowały dzieci i młodzież do
szczególnego wysiłku i szczególnej odpowiedzialności w procesie kształtowania
i doskonalenia własnych charakterów. Takim wsparciem będzie to bardziej skuteczne
i owocne.
Decydując się na wybór Świętego Jana Pawła II na Patrona szkoły, brano pod uwagę
Jego mądrość, głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład
w budowanie cywilizacji miłości, patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Miłość do słowa, do
poezji i literatury stała się zasadniczą częścią posłannictwa Jana Pawła II i stanowiła siłę
przyciągającą dla młodych. Wychowanie młodzieży w duchu nauki wielkiego człowieka,
Polaka, pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem
tworzenia świata piękniejszego, lepszego i sprawiedliwego.
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki pismem N.1174/2018
z dnia 28 marca 2018 r. wyraził zgodę na nadanie Szkole Podstawowej Nr 10 imienia
Świętego Jana Pawła II.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

