WOJ,T GMINY

WILCZĘTA

Zaproszenie mleszkańców Gminy Wilczęta oraz osób zainteresowanych do udziału w
publicznej dyskusji na temat reorganizacji siec! szkół na terenie Gminy Wilczęta
od 01wześnia 2019 roku
Wójt Gminy Wilczęta zaprasza mieszkańców oraz inne osoby zainteresowane do wyrażania
opinii na temat planowanej reorganizacji szkół na terenie Gminy Wilczęta.

Dyskusja będzie pzebiegać

w

z mieszkańcami gminy oraz
dniach od 01.02.2019r, do

formie bezpośrednich spotkań

osobami zainteresowanymi, które będą prowadzone

w

14.02.2019r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Wilczęta. Swoje stanowisko

można pzedstawić ustnie do protokołu lub pisemnie.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień i pzyjmowanie opinii jest Sekretaz Gminy
oraz Kierownik RRBOś.
Pogłębiający się niż demograficzny i związane z tym Qoraz wyższe koszty utzymania szkół

,

wymuszają koniecznoŚĆ dokonania modyfikacji istniejącego modelu oświatyna terenie
Gminy Wilczęta
.

Planowana od 01 wześnia2019 roku reorganizacja szkół nie wpłynie na obnizenie
standardów nauczania a jedynie doprowadzi do eliminacji nadmiernych kosztów jakie
wspólnota samoządowa ponosi na kształcenie.

ZĄęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywać się będą w następujący sposób:

1. Budynek w
Stacja

2.

-

Słobitach

-

klasy

1-1ll

ioddział pzedszkolny - granice obwodu:

Góry,

Słobity, Słobity, Dębień, Kanłiny, Wilczęta, Bronki, Lipowa

Budynek w Nowicy - klasy

1-1ll

i oddział przedszkolny

-

granice obwodu _ : Bardyny,

Dębiny, Gładysze, Jankówko, Księzno, Ławki, Nowica, Sopoty, Spędy, Stare
Siedlisko, Tatarki.

3.

- klasy lv-Vlll - granice obwodu: Bronki, Dębień, Góry,
Kanłiny, Słobity, Stacja - Słobity, Wilczęta, Lipowa, Bardyny, Dębiny, Gładysze,

Budynek w Wilczętach

Jankówko, Księżno, Ławki, Nowica, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Tatarki,

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz ewentualnych uwag i sugestii odnośnie
pzygotowywanego przedsięwzięcia i w ten sposób włączenie w prace nad ostateczną
koncepcją, mozliwie szerokiej grupy mieszkańców Gminy. Pozwoli to na uwzględnienie w
najwyzszym możliwym stopniu postulatów wspólnoty samorządowej Gminy Wilczęta,

z

konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej
www,ugwilczeta.bip.doc.pl w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w
Sprawozdanie

siedzibie Uzędu Gminy.

Bogusław Szczerbą

