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Kraśnik, dnia 16 lutego 2017r.

Pan
Tomasz Saj
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Zwrócił się z pytaniem dotyczącym perspektywy reformy oświatowej. Z
głosów, które docierają od mieszkańców bardzo dużo niepokoju panuje w gronie
nauczycieli. W związku z tym istnieje potrzeba doinformowania tej grupy zawodowej,
szczególnie jakie będą plany i konsekwencje związane z wdrożeniem tej reformy? Czy były
prowadzone spotkania dla nauczycieli, a jeśli nie czy są planowane? Pojawiają się też
informacje na temat likwidacji szkół, co również nie sprzyja budowaniu konstruktywnej
atmosfery wokół tej reformy.
Odpowiedź: W dniu 02 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kraśnik, na stronie internetowej www.umkrasnik.bip.lubelskie.pl, zostało zamieszczone
zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały będzie
przedmiotem obrad na sesji Rady Miasta Kraśnik, w dniu 23 lutego 2017 roku.
Podkreślam, iż na ten moment nie mogę wskazać stanu zatrudnienia kadry nauczycielskiej
z uwagi na fakt, iż te dane uzyskane będą po zakończeniu naboru do szkół i przygotowaniu
projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektorów
placówek. Natomiast uczestniczę, razem ze swoim zastępcą w posiedzeniach Rad
Pedagogicznych, podczas których staramy się rozwiać wszelkie obawy dotyczące zagadnienia
zatrudnienia nauczycieli. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów z siedzibą 23-204
Kraśnik, ul. Popiełuszki 1, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną. Gimnazjum to, z
dniem 01 września 2018 roku, zamierza się przekształcić w trzyletnie liceum
ogólnokształcące, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Powiat Kraśnicki.
Podejmowane przez Miasto Kraśnik działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom całej
społeczności szkolnej – rodziców, uczniów i nauczycieli. Prowadzenie liceum
ogólnokształcącego przez Miasto Kraśnik umożliwiłoby kontynuację nauki przez część
absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w dogodnych warunkach lokalowych,
z bardzo dobrą bazą dydaktyczną, tradycjami i znacznym dorobkiem historycznym.
W znacznej mierze ułatwiłoby również pracę dydaktyczno –wychowawczą, z korzyścią dla
ucznia.
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