UCHWAŁA NR ………………………..
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... .... r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Młynarach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8 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) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Przedszkolu w Młynarach przy ul. Polnej 4 imię Jana Brzechwy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 502) w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli organ prowadzący nadaje imię
przedszkolu na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek rady
pedagogicznej i rady rodziców. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w Młynarach oraz rady
Rodziców Przedszkola w Młynarach zainicjowany został proces formalnego nadania Przedszkolu imienia Jana
Brzechwy. Wybór imienia poprzedziły działania całej społeczności przedszkolnej. Pracownikom i rodzicom,
dzieci zależało na tym, aby była to nazwa bliska dzieciom, budząca dobre skojarzenia i odzwierciedlająca
system wartości, które będą kształtowały charaktery wychowanków Przedszkola. Jan Brzechwa jest jednym
z klasyków polskiej literatury dziecięcej. Debiutował jako piętnastoletni chłopiec, drukując w czasopiśmie
„ Sztandar" swoje pierwsze młodzieńcze wiersze. Pisał utwory poetyckie dla dorosłych, utwory satyryczne do
kabaretów i teksty piosenek. Prawdziwą sławę i uznanie zyskał dzięki twórczości dla dzieci. Pierwszy tomik
„Tańcowała igła z nitką", wydał w 1938 r., na krótko przed wybuchem wojny. Znalazły się w nim m.in. takie
znane do dziś wiersze jak: „Pomidor", „Żuraw i czapla", „Na straganie", „Katar". Przez lata powstawały
kolejne tomiki m.in.: "Kaczka dziwaczka", „Ptasie plotki", „Na wyspach Bergamutach", „Brzechwa
dzieciom", „Sto bajek". Nazywano go profesorem serdecznego śmiechu. Wszystkie jego wiersze są pełne
dowcipu, humoru i fantazji. Niemałe znaczenie w jego utworach ma gra słów. Pisał również opowiadania prozą
i wierszem. Jan Brzechwa jest autorem powieści o przygodach pana Kleksa i jego uczniów. Pierwszy tom
powieści „ Akademia pana Kleksa" ukazał się w 1946 r. Brzechwa nie unikał twórczości satyrycznej. Jego
wiersze satyryczne wydane zostały w zbiorach „Wiersze wybrane" oraz „Liryka mego życia". Wiersze Jana
Brzechwy napisane są językiem zrozumiałym, pełnym fantazji i dowcipu, przez co rozwijają wyobraźnię
i intelekt dzieci. Dyrektor Przedszkola w Młynarach przedstawiła organowi prowadzącemu wspólny wniosek
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o nadanie nazwy: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach Nadanie
imienia Jana Brzechwy Przedszkolu w Młynarach będzie wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności
placówki i uwieńczy liczne aktywności dzieci, rodziców i nauczycieli.

