
UCHWAŁA NR XXXVIII/346/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 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. 624 ze zmianami) Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Przedszkolu w Kobylnicy imię: "Koszałek Opałek". 

§ 2. 

Uroczyste nadanie imienia nastąpi w marcu 2013 r., w czasie obchodów 35-lecia istnienia 
przedszkola. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz i w Przedszkolu w Kobylnicy. 
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Uzasadnienie
Motywacją do nadania imienia przedszkolu jest jubileusz 35-lecia funkcjonowania Przedszkola 
w Kobylnicy. Nadanie imienia podniesie rangę uroczystości. Dla wychowanków przyjęcie przez 
placówkę wybranej nazwy z pewnością przyczyni się do tego, że dzieci bardziej będą 
utożsamiać się ze swoim przedszkolem. Nadanie imienia usankcjonuje już istniejącą w obiegu 
potoczną nazwę przedszkola i nada jej oficjalny charakter. Uchwałą nr 1/2013 Rady 
Pedagogicznej Przedszkola w Kobylnicy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania imienia 
zostało wybrane imię dla Przedszkola „Koszałek Opałek” .Uchwałą nr 1/2013 r. Rady Rodziców 
z dnia 18 lutego 2013 r. zostało zatwierdzone wybrane imię . Koszałek Opałek to postać z bajki 
Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” . Wszystkie takie cechy krasnoludka jak: 
chęć niesienia pomocy potrzebującym, umiłowanie swojej ojczyzny, zainteresowanie książkami, 
ale także potrzeba prowadzenia badań i poznawania rzeczywistości w realnym świecie, czynią 
tę postać godna naśladowania , a dzięki swoim rozmiarom i możliwościom popełniania błędów 
i wyciągania z nich wniosków bliską dzieciom. Wybór nazwy przedszkola poprzedzony był 
realizacją zadań zgodnych z założeniami "Programu rozwoju placówki" i przygotowujących do 
nadania imienia. Nadanie nazwy Przedszkolu w Kobylnicy nastąpi podczas uroczystości 
obchodów 35- lecia istnienia placówki. 
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