Formularz ankiety
do Zarządzenia Nr 4
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 5 stycznia 2017 r.

ANKIETA
Proszę Panią/a o wypełnienie i podpisanie ankiety. Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane
przy podejmowaniu decyzji dotyczącej modelu nowej struktury szkoły podstawowej
wynikającej z konieczności stopniowego wygaszania działalności gimnazjum do roku 2019.
Wprowadzana ustawowo reforma oświaty, z dniem 1 września 2017 r. powoduje przekształcenie
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to dla
dotychczasowych uczniów klas VI kontynuację nauki w klasie VII, a w roku szkolnym 2018/2019 naukę
w klasie VIII, kończącej edukację w szkole podstawowej. Przepisy ustawy wprowadzającej reformę oświaty
zakładają stopniowe wygaszanie do dnia 31 sierpnia 2019 r. szkół gimnazjalnych. Wygaszanie będzie
następowało w wyniku wstrzymania rekrutacji do gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2017/2018 oraz
dokończenia edukacji w klasach gimnazjalnych uczniów klas II i III w latach 2017/2018 i 2018/2019.
Sposób wygaszania stopniowy i ewolucyjny w naszej Gminie może być realizowany poprzez:
I. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 01.09.2017 r.
Wariant ten wymaga (w pierwszych dwóch latach) przeniesienia całych wybranych oddziałów klasy IV i VII
lub przeniesienia niektórych uczniów z tych oddziałów na wniosek rodziców tych uczniów, z obecnej szkoły
podstawowej do nowej szkoły. Następnie na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzenia rekrutacji do klas I,
według nowych obwodów powstałych z podziału obwodu obecnej szkoły podstawowej. Przeniesienia
nauczycieli z istniejącej szkoły podstawowej do nauczania w klasach I-III nowej szkoły podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum. Wariant ten wymaga wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia dla
najmłodszych uczniów w tym dostosowania do potrzeb najmłodszych dzieci: sanitariatów, szatni, utworzenie
świetlicy i stołówki.
II. Włączenie gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej z dniem 01.09.2017 r., w tym wariancie w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi, z mocy prawa będą zatrudnieni nauczyciele dotychczasowego
gimnazjum. Uczniowie szkoły będą nauczani przez dotychczasowych nauczycieli. Wariant ten gwarantuje
dokończenie edukacji uczniów gimnazjum na niezmienionych zasadach oraz bezpieczne warunki edukacji dzieci
rozpoczynających naukę. Wykorzystanie infrastruktury istniejących na terenie Raszyna sąsiadujących ze sobą
placówek oświatowych stanowiących bazę szkoły podstawowej. Umożliwi wykorzystanie kadry pedagogicznej
połączonych placówek oświatowych. Wariant ten przewiduje (po zakończeniu nauki przez gimnazjalistów)
realizację obowiązku szkolnego w jednym z dwóch budynków szkoły, w ramach całego cyklu nauczania
(w klasach I-VIII).
III. Utworzenie drugiej szkoły podstawowej z dniem 01.09.2019 r. (w budynku po gimnazjum) w wyniku
podziału uczniów Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego na dwie odrębne szkoły podstawowe.
Przeprowadzenia pierwszej rekrutacji do oddziałów klasy I równolegle do dwóch szkół podstawowych,
według nowych obwodów utworzonych z podziału obwodu obecnej Szkoły Podstawowej w Raszynie.

Proszę o zaznaczenie jednego wybranego wariantu
Czy jesteś za utworzeniem z dniem 1 września 2017 r. drugiej szkoły podstawowej
w budynku gimnazjum wraz z podziałem uczniów i obwodu obecnej Szkoły Podstawowej
w Raszynie, na dwie szkoły podstawowe?
Czy jesteś za włączeniem z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum do szkoły podstawowej
w Raszynie (bez podziału obwodu obecnej Szkoły Podstawowej), w związku ze stopniowym
wygaszaniem gimnazjów?
Czy jesteś za utworzeniem z dniem 1 września 2019 r. drugiej szkoły podstawowej
w Raszynie, a w okresie przejściowym do 31.08.2019 r. włączeniem gimnazjum do istniejącej
Szkoły Podstawowej w Raszynie?

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka …………………………………………………………..…
adres………………………..………….., ul. ……………………..……………………… nr domu ………m……
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………..…..………
Nazwa szkoły lub przedszkola …………………………………………….……………………………….……...

Ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej oswiata@raszyn.pl

