
UCHWAŁA NR VII/59/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży. 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) oraz wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. Nadaje się Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży imię bł. ks. Stefana Wincentego 

Frelichowskiego. 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września    

2019 r. 

 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr VII/59/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 roku w 

sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży. 

 

       Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, szkole 

nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku jej braku, na 

wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W szkole 

Podstawowej nr 3 brak jest rady szkoły, dlatego do Burmistrza Miasta Chełmży wpłynął 

wspólny wniosek trzech organów statutowych szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego o nadanie szkole imienia bł. ks. Stefana Wincentego 

Frelichowskiego. 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży, w wyniku reformy oświaty z 2017 r. zmieniła 

siedzibę na budynek po byłym Gimnazjum nr 1 w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego 

Frelichowskiego. Zaszczytne miano, jakim szczyciło się gimnazjum, to imię kapłana, który 

urodził się w naszym mieście, był uczniem tejże szkoły, a jego czyny, służba Bogu i bliźnim 

w trudnym czasie II wojny światowej, dają najwyższe świadectwo człowieczeństwa i mogą 

być wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Postać bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego: 

reprezentuje uniwersalne wartości, z którymi może identyfikować się każdy uczeń; wzmacnia 

poczucie wspólnoty narodowej, religijnej i kulturowej; pozwala rozwijać w młodym 

człowieku takie cechy jak: dobro, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, empatię, 

poczucie wspólnoty; w sposób praktyczny pokazuje, czym jest wolność, patriotyzm, 

szlachetność i poświęcenie. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży byłaby 

zaszczycona, kontynuując dzieło poprzedników. Organy szkoły wyrażają przekonanie, iż 

dzięki nadaniu szkole tego imienia, uzyska ona swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą 

ją spośród innych placówek, a obrzędowość związana z patronem wzbogaci tradycje szkoły.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


