
Uchwała nr XXII/366/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 29 marca 2004r. 

 
 
w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu nr 57 w Katowicach imienia                  
„Krasnala Hałabały” 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 i art. 60 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 
z późń. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt. 6 Statutu Miejskiego Przedszkola nr 57 w 
Katowicach.    
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 

§ 1. Nadać Miejskiemu Przedszkolu nr 57 w Katowicach imię „Krasnala Hałabały” 
 
§ 2. Zobowiązać Radę Pedagogiczną do dokonania odpowiednich zmian w Statucie  
       Przedszkola. 
 
§ 3. Upoważnić  Prezydenta  Miasta Katowice  do  podpisania  aktu  nadania   
       imienia Przedszkolu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



U Z A S A D N I E N I E  
 
 

 Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 57 w Katowicach wystąpiła                 
z wnioskiem o nadanie placówce  imienia „Krasnala Hałabały”.  
Dokonując powyższego wyboru kierowano się przesłaniem, że w ekologicznie 
zniszczonym, silnie uprzemysłowionym regionie istnieje potrzeba kształtowania 
prawidłowych postaw proekologicznych wśród najmłodszych jego mieszkańców.             
Rada Pedagogiczna uznała, że rolą przedszkola jest budzenie świadomości ekologicznej               
i społecznej, a przedszkolacy winni być inicjatorami zachowań, które cechuje ciekawość 
świata i szacunek do przyrody. Bohater książki Lucyny Krzemienieckiej „Z przygód 
Krasnala Hałabały” odsłania przed dziećmi tajemnice przyrody, zapoznaje z życiem 
mieszkańców lasu, przekazuje najmłodszym podstawowe wiadomości o przyrodzie 
odkrywając jej dobroczynne dla człowieka wartości. Zachęca do dbania o przyrodę,             
o czyste i zdrowe środowisko, a tym samym do dbania o własne zdrowie.  
W Miejskim Przedszkolu nr 57 wdrażany jest  autorski projekt działań edukacyjno – 
wychowawczych „Hałabała uczy bawiąc”. Obejmuje on treści m.in.: 
- proekologiczne („Poznaj Hałabały przygody – Bądź przyjacielem przyrody”), 
- prozdrowotne („Hałabała nam podpowie – Jak należy dbać o zdrowie”), 
- bezpieczeństwa („Hałabała dobrze radzi – Być ostrożnym nie zawadzi”, „Hałabała 

prosi grzecznie – Zachowujcie się bezpiecznie”), 
- kultury bycia („Hałabała poznać chce – Jak zachować trzeba się”). 
Na bazie wdrażanego już projektu przedszkole przygotowuje  Program Wychowawczy 
Placówki „Dobre rady Hałabały” obejmującego działania wychowawcze w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii, który będzie wdrażany w roku szkolnym 2004/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


