
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5.

Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust.6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156,  zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010) uchwala 
się, co następuje :

§ 1. 1. Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5 nadaje się imię  „Bursztynowy 
Domek”

2 Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 84 „Bursztynowy Domek” w Gdańsku.
§ 2. W zakresie określonym w § 1 zmianie ulega akt założycielski  Przedszkola nr 84 w 

Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5 i otrzymuje brzmienie określone jak w Załączniku do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały

Rady Miasta Gdańska

z dnia .....................r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Przedszkola nr 84 w Gdańsku
Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust.6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156,  zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668)
akt założycielski otrzymuje brzmienie:

Przedszkole nr 84
„Bursztynowy Domek"

w Gdańsku

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Gdańsk, dnia.....................2016 r.
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U Z A S A D N I E N I E  

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, 

poz. 624 ze zm.) organ prowadzący nadaje przedszkolu imię na wniosek rady pedagogicznej 

lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców (i samorządu uczniowskiego).  

Społeczność Przedszkola nr 84 pragnie aby z okazji 30-lecia placówka zyskała imię, 

którego do tej pory nie miała, a z którym całe środowisko przedszkolne mogłoby się 

identyfikować. 

W 2014 roku zainicjowany został proces nadania nazwy. Rodzice wychowanków 

złożyli propozycje, a następnie w drodze konkursu wyłoniono jedną z nich -  „Bursztynowy 

Domek”. Nazwa ta bezpośrednio odnosi się do historii Gdańska, do jego naturalnego 

bogactwa i symbolu – bursztynu. Ponadto w przedszkolu realizowany jest cyklicznie projekt 

edukacyjny „Poznaj Gdańsk”, którego autorem jest Rada Pedagogiczna.  

Przez kolejne lata podejmowane były działania przygotowujące do uroczystości 

nadania nazwy w październiku 2016 roku, powstało logo oraz hymn przedszkola. 

Wybrana nazwa niesie za sobą potencjał, dzięki któremu placówka będzie miała 

sposobność rozwijania postaw obywatelskich wychowanków, przywiązania do „małej 

ojczyzny” oraz więzi z regionem. 

 W dniu 04.07.2016r. Dyrektor Przedszkola nr 84 przedstawił wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców o nadanie nazwy „Bursztynowy Domek”. 
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