
UCHWAŁA NR 569/LII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zegrzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. 
poz. 502 z późn.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nadaje się Samorządowemu Przedszkolu 
w Zegrzu, ul. Oficerska 2, imię Wodnika Szuwarka. 

§ 2. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 569/LII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2022r. 
w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zegrzu 

Zgodnie z § 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 502 z późn.zm.) 
przedszkolu nadaje imię organ prowadzący przedszkole na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku 
rady przedszkola – na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. 

Z wnioskiem o nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zegrzu wystąpiła Pani Dyrektor 
Przedszkola, działająca w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Wyboru imienia dokonała cała społeczność przedszkola w trybie zgłaszania propozycji oraz głosowania na 
najczęściej powtarzające się kandydatury. Najwięcej głosów oddano na imię Wodnik Szuwarek. 

W dniu 24 listopada 2021r. Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz Rada Rodziców 
Samorządowego Przedszkola w Zegrzu podjęły uchwały zobowiązujące Dyrektora Samorządowego 
Przedszkola w Zegrzu do wystąpienia w ich imieniu do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie 
Samorządowemu Przedszkolu w Zegrzu imienia Wodnika Szuwarka.  

Wodnik Szuwarek to bohater książeczek i filmu animowanego składającego się z kilkunastu historyjek 
opowiadających o życiu mieszkańców stawu Szmaragdowe Oczko i jego okolicy. 

Główny mieszkaniec stawu to mały wodnik w zielonym kubraczku, z wielkim nosem i siedmioma włosami 
na głowie, ciekawski wiercipięta, trochę wścibski i odrobinę bałaganiarski, ale zawsze gotowy do pomocy 
każdemu, kto właśnie pomocy potrzebuje. Szuwarek to wspaniały kolega pragnący, aby wszystkim żyło się 
pięknie na świecie. 

Ciekawy świata, pomocny i szanujący środowisko naturalne Szuwarek jest wspaniałym wzorem do 
naśladowania dla obecnych i przyszłych wychowanków przedszkola. 

Nadanie imienia Wodnika Szuwarka Samorządowemu Przedszkolu w Zegrzu będzie wyjątkowym 
wydarzeniem dla całej społeczności placówki.  
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