UCHWAŁA NR IX/91/19
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Justynowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 zm. 2018 r.
poz. 691) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola
w Justynowie, Rada Gminy Andrespol uchwała, co następuje:
§ 1. Nadaje się Samorządowemu Przedszkolu w Justynowie imię "Kubuś Puchatek".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Uzasadnienie
Po wnikliwej analizie propozycji ankietowych zebranych od rodziców, pracowników i dzieci naszego
przedszkola Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców zaproponowała imię dla naszego
przedszkola:
„ Kubuś Puchatek”
Pełna nazwa przedszkola brzmiałaby:
Samorządowe Przedszkole w Justynowie
im. Kubusia Puchatka
We wrześniu 2018 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia dla przedszkola.
Nadszedł doskonały moment na to, aby przy uroczystych obchodach jubileuszu 30 lecia nadać imię naszej
placówce. W marcu Rada Pedagogiczna rozpoczęła prace związane z dokonaniem wyboru odpowiedniego
imienia dla przedszkola. Wybór imienia okazał się bardzo prosty, ponieważ każda pojedyncza propozycja
okazywała się postacią z bajek. Wszystkim zależało na tym, aby placówka posiadała imię, z którym dzieci będą
kojarzyć „swoje przedszkole”. Istniała potrzeba znalezienia motywu, który stanowiłby dla wychowanków oraz
pracowników rodzaj symbolu identyfikującego.
Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby Patronem przedszkola była: postać z bajki, postać literacka lub
osoba odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, przedstawiająca wzory i wartości, wspomagająca
nauczyciela i rodzica w oddziaływaniach wychowawczych. Następnie Rada Pedagogiczna zwróciła się z prośbą
do wszystkich rodziców i wszystkich pracowników o udział w ankiecie, której celem było wybranie
odpowiedniego imienia dla przedszkola. Ankieta rozdawana była rodzicom i pracownikom oraz zamieszczono
ją na stronie internetowej przedszkola. Nauczyciele w grupach przeprowadzili wywiad z dziećmi.
W kwietniu Rada Pedagogiczna przystąpiła do zanalizowania ankiet, omówienia i wyboru imienia spośród
licznych propozycji przygotowanych przez nauczycieli, rodziców, pracowników przedszkola i przez same
dzieci. Okazało się, że znaczna większość proponowała na imię dla przedszkola postacie z bajek. Szczególnie
dzieci w przedszkolu bardzo nalegały, aby w nazwie przedszkola był ktoś z bajki. Dzieci w naszym przedszkolu
mają każdego dnia czytaną bajkę lub opowiadanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Swój wybór
motywowały w ten sposób, że chcą chodzić do np. Reksia, Kota w butach, Pinokia, Misia Uszatka, do Kubusia
Puchatka. Dzieci chcą identyfikować się z tymi bohaterami, których znają i którzy należą do ich małego świata,
a przedszkole swoją nazwą ma wzbudzać radość i kojarzyć się z miejscem przyjaznym, wesołym, bajkowym.
Rada Pedagogiczna przeliczyła zebrane ankiety od rodziców i personelu. Ogółem wszystkich było
45 sztuk. Najczęściej powtarzające się propozycje to bohaterowie z bajek: Kubuś Puchatek, Pinokio, Kot
w butach, Miś Uszatek, Czerwony Kapturek. Inne propozycje były pojedyncze.
Ponieważ przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, iż patronem miała zostać postać
pozytywna odgrywająca w życiu dziecka ważną rolę okazało się, że znaczna większość, a szczególnie dzieci
proponowała na imię dla przedszkola postacie z bajki. Spośród wielu propozycji najbardziej przypadło do serca
imię „Kubuś”.
Ostatecznie Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby nadać imię
,,Kubuś Puchatek”.
Pełna nazwa przedszkola brzmiałaby:
Samorządowe Przedszkole w Justynowie
im. Kubusia Puchatka
"Kubuś Puchatek" jest to bardzo stara i znana wielu pokoleniom bajka. Kubuś i jego przyjaciele mieszkają
w Stumilowym Lesie i mają zawsze wiele wspaniałych przygód. Nasz bohater chętnie pomaga Prosiaczkowi,
Tygryskowi i Kłapouchemu a w razie jakiegoś większego problemu idzie do Krzysia. Ponieważ przez nasze
przedszkole przeszło wiele pokoleń dzieci, uważamy, że imię przedszkola zawierające w nazwie bohatera starej,
dobrze znanej bajki jest jak najbardziej odpowiednie. Przedszkole imienia Kubusia Puchatka - podkreśla rolę
bajek i baśni w kształtowaniu osobowości dzieci oraz ma wymiar symboliczny: Kubuś i jego przyjaciele ze
Stumilowego Lasu, gdzie Kubusiem może być każde dziecko a Krzysiem ich Pani, nasze przedszkolaki na co
dzień przebywają w otoczeniu leśnym wśród sosen, świerków i brzóz, uczą się nawiązywać pierwsze
przyjaźnie.
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Dzieci w wieku przedszkolnym w sposób szczególny poddają się fantazji i urokowi baśni. Uwielbiają wraz
z bohaterami bajek przeżywać niezwykłe - czasami niebezpieczne - przygody, przezwyciężać strach,wierzyć
w odmianę losu i we własne siły. Nauczyciele w naszym przedszkolu propagują głośne czytanie dzieciom
zarówno w przedszkolu jaki i domu, inspirują dzieci i dorosłych do częstego kontaktu z literaturą, jako źródła
przeżyć, piękna, wiedzy i wartości moralnych. W przedszkolu na co dzień czytane są bajki i opowiadania,
tradycyjnie raz w roku odbywa się Wieczór Głośnego Czytania z udziałem rodziców i gości, przez nauczycielki
zostały napisane dwa projekty poświęcone głośnemu czytaniu dzieciom, odwiedzamy bibliotekę
i wypożyczamy książki. Bajka jest z nami od 30 lat.
Wybrane zespoły nauczycieli przystąpiły do:
- opracowania logo przedszkola,
- opracowania harmonogramu zajęć z dziećmi, zmierzających do przyjęcia imienia przedszkola
,,Kubusia Puchatka”.
Wybór imienia poddany został opinii Rady Rodziców na zebraniu w dniu 21 kwietnia 2019 r. Rada
Rodziców poparła propozycję nauczycieli i wyraziła pozytywną opinię o dokonanym wyborze imienia.
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