
Protokół 

z przeprowadzenia głosowania  
w sprawie wyłonienia kandydatów 

 na patrona Szkoły Podstawowej w Niemcach 

 

    W dniach 07. 05. 2018r. – 17. 05. 2018r. przeprowadzono ankietę, skierowaną do uczniów 
i ich rodziców, nauczycieli i  pracowników Szkoły Podstawowej w Niemcach, mającą na celu 
zebranie informacji o kandydaturach na patrona Szkoły Podstawowej w Niemcach. 

1. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Niemcach. 
Rozdano łącznie …….. ankiet, głosy oddało 478 uczniów, w tym: 
a) 351 osób opowiedziało się za kandydaturą Marty Łosiowej 
b) 13 osób opowiedziało się za kandydaturą Jana Pawła II 
c) 7 osób opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowego imienia, Ziemi   
   Lubelskiej 
d) 7 osób opowiedziało się za kandydaturą ks. Władysława Jędruszaka 
e)  16 osób wymieniło innych kandydatów (Józef Piłsudski, Andrzej Duda, Jerzy  
   Popiełuszko, Ignacy Budny, Irena Sendlerowa, Bolesław Chrobry, Zawisza Czarny,  
   Św. Dominik, Maria Konopnicka, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan  
   Kochanowski, Bolesław Prus, Andrzej Maleszka, Kamil Murzyn) 
f)  57 osób nie miało zdania w sprawie kandydata na patrona Szkoły 
g) 27 osób oddało głos nieważny 

2. W głosowaniu mogli również wziąć udział wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Niemcach oraz rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły. 
Rozdano łącznie 160 ankiet, głosy oddało 57osób, w tym: 
a)  39 osób opowiedziało się za kandydaturą Marty Łosiowej 
b)  10 osób opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowego imienia, Ziemi   
   Lubelskiej 
c)  2 osoby opowiedziały się za kandydaturą Jana Pawła II 
d)  2 osoby wymieniły innych kandydatów (Tadeusz Rozwadowski, Władysław  
  Jędruszak) 
e) 1 osoba opowiedziała się za brakiem imienia dla Szkoły 
f)  1 osoba nie ma zdania w sprawie kandydata na patrona Szkoły 
g)  2 osoby oddały głos nieważny 

3. Łącznie oddano 535 głosów, w tym 510 głosów ważnych a w tym: 
a)  390 osób opowiedziało się za kandydaturą Marty Łosiowej 
b) 17 osób opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowego imienia, Ziemi   
   Lubelskiej 
c) 15 osób opowiedziało się za kandydaturą Jana Pawła II 



d) 8 osób opowiedziało się za kandydaturą ks. Władysława Jędruszaka 
e) 18 osób wymieniło innych kandydatów wymienionych w pkt. 1e oraz 2 d 
f) 1 osoba opowiedziała się za brakiem imienia dla Szkoły 
g) 58 osób nie ma zdania w sprawie kandydata na patrona Szkoły 
h) 29 osób oddało głos nieważny 

4. Zgonie z  pkt. 5 Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Niemcach, patron 
szkoły wyłoniony będzie spośród trzech kandydatur, które uzyskały najwyższe 
poparcie: 
1. Marta Łosiowa  
2. Ziemia Lubelska 
3. Jan Paweł II 
 

 
                                   Zespół Koordynujący d.s. wyboru Patrona 


