
                                                     ZARZĄDZENIE  NR 1783/2003
                                        PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                                        Z  DNIA 12 grudnia 2003 r.

w sprawie przekazania Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4  

w Krakowie przy ul. Żabiej 20. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1
Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 wchodzącym 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20. 

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

                                                                         § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
          / - /



Uzasadnienie
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie przy 

ul. Żabiej 20 wystąpił z wnioskiem w sprawie nadania szkołom wchodzącym w skład zespołu  

(tj. Szkole Podstawowej nr 148 oraz Gimnazjum nr 32) imienia Polskich Noblistów.  Wraz 

z wnioskiem dyrektor przedstawił uchwałę Nr IX/106/2003 Rady Dzielnicy XII Miasta Kra-

kowa  z dnia 24 czerwca  2003 r., uchwałę nr 9/2003/04 Rady Pedagogicznej Szkoły Podsta-

wowej nr 148 z dnia 29 sierpnia 2003 r., uchwałę nr 11/2003/04 Rady Pedagogicznej Gimna-

zjum nr 32 z dnia 29 sierpnia 2003 r., uchwałę Nr 1 Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących Integracyjnych nr 4 z dnia 5 czerwca 2003 r. oraz pozytywne opinie Samorządów 

Uczniowskich obu placówek - wyrażające poparcie dla wniosku dyrektora 

w sprawie nadania szkołom  imienia Polskich Noblistów.  Pozytywną opinię w tej sprawie wy-

raziła także Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu 

w dniu 28 października 2003 r. 

Wybór patrona daje szerokie możliwości bazowania na osiągnięciach i autorytetach 

noblistów w procesie wychowawczym szkoły. Postawy tych zasłużonych Polaków wspólgrają 

z mottem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4: „Szkoła małych i dużych 

sukcesów”. Nobliści zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, takich 

jak: literatura (Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław miłosz, Wisława 

Szymborska), nauki ścisłe (Maria Skłodowska-Curie) czy działania na rzecz pokojowego roz-

wiązywania konfliktów (Lech Wałęsa). Uczniowie szkoły imienia Polskich Noblistów mieliby 

więc okazję poznać różne oblicza sukcesu i - wzorem patrona - dążyć do wszechstronnego 

rozwijania swych zdolności i zainteresowań. Różnorodność dziedzin, 

w których trwałe miejsce zajmują Nobliści Polscy, w naturalny sposób koreluje z metodami 

kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Ważne jest ponadto, aby patron związany był 

z miejscem, w jakim znajduje się placówka. W tym kontekście dodatkowym atutem jest fakt, 

że dwoje noblistów mieszka w Krakowie, istnieje więc możliwość bezpośredniego spotkania 

z laureatami tej prestiżowej nagrody.

Dla szkoły wybór patrona będzie niewątpliwie inspiracją do wzbogacenia procesu dydaktycz-

nego poprzez organizowanie licznych konkursów, turniejów czy warsztatów, wspierających 

rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Już obecnie placówka realizuje całoroczny konkurs 

literacki „Mały Nobel”.

Biorąc powyższe pod uwagę nadanie Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 

imienia Polskich Noblistów  jest w pełni uzasadnione.



    Uchwała nr .........                                           

Rady  Miasta Krakowa

z dnia....................

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4  

w Krakowie przy ul. Żabiej 20. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gmin-
nym  / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ w związku z art. 58 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz.U z 1996r.. Nr 
67 poz. 329, zm.: Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 
117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, 
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268,  Nr 122 poz.  1320,  z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 
poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 
2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:

§ 1
Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20 nadaje się imię Pol-
skich Noblistów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  daty ogłoszenia.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 



                                                           

U z a s a d n i e n i e

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie przy 
ul. Żabiej 20 wystąpił z wnioskiem w sprawie nadania szkołom wchodzącym w skład zespołu  
(tj. Szkole Podstawowej nr 148 oraz Gimnazjum nr 32) imienia Polskich Noblistów.  Wraz 
z wnioskiem dyrektor przedstawił uchwałę Nr IX/106/2003 Rady Dzielnicy XII Miasta Kra-
kowa  z dnia 24 czerwca  2003 r., uchwałę nr 9/2003/04 Rady Pedagogicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 148 z dnia 29 sierpnia 2003 r., uchwałę nr 11/2003/04 Rady Pedagogicznej Gimna-
zjum nr 32 z dnia 29 sierpnia 2003 r., uchwałę Nr 1 Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Integracyjnych nr 4 z dnia 5 czerwca 2003 r. oraz pozytywne opinie Samorządów 
Uczniowskich obu placówek - wyrażające poparcie dla wniosku dyrektora 
w sprawie nadania szkołom  imienia Polskich Noblistów.  Pozytywną opinię w tej sprawie wy-
raziła także Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu 
w dniu 28 października 2003 r. 

Wybór patrona daje szerokie możliwości bazowania na osiągnięciach i autorytetach 
noblistów w procesie wychowawczym szkoły. Postawy tych zasłużonych Polaków współgrają 
z mottem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4: „Szkoła małych i dużych 
sukcesów”. Nobliści zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, takich 
jak: literatura (Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława 
Szymborska), nauki ścisłe (Maria Skłodowska-Curie) czy działania na rzecz pokojowego roz-
wiązywania konfliktów (Lech Wałęsa). Uczniowie szkoły imienia Polskich Noblistów mieliby 
więc okazję poznać różne oblicza sukcesu i - wzorem patrona - dążyć do wszechstronnego 
rozwijania swych zdolności i zainteresowań. Różnorodność dziedzin, 
w których trwałe miejsce zajmują Nobliści Polscy, w naturalny sposób koreluje z metodami 
kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Ważne jest ponadto, aby patron związany był 
z miejscem, w jakim znajduje się placówka. W tym kontekście dodatkowym atutem jest fakt, 
że dwoje noblistów mieszka w Krakowie, istnieje więc możliwość bezpośredniego spotkania 
z laureatami tej prestiżowej nagrody.
Dla szkoły wybór patrona będzie niewątpliwie inspiracją do wzbogacenia procesu dydaktycz-
nego poprzez organizowanie licznych konkursów, turniejów czy warsztatów, wspierających 
rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Już obecnie placówka realizuje całoroczny konkurs 
literacki „Mały Nobel”.

Biorąc powyższe pod uwagę nadanie Szkole Podstawowej nr 148 i Gimnazjum nr 32 
imienia Polskich Noblistów  jest w pełni uzasadnione.


