ZARZĄDZENIE NR 60 /2019
Wójta Gminy Raków
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty
w placówkach oświatowych z terenu Gminy Raków.
Na podstawie art. 30 ust.1 i w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz.506) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się zespół konsultacyjny do spraw wdrożenia reformy oświaty, zwany dalej zespołem
w następującym składzie :
1. Pani Luiza Jurczenko - Zastępca Wójta - przewodnicząca zespołu
2. Pan Sławomir Gierek – Przewodniczący RG – zastępca przewodniczącej zespołu.
3. Pani Małgorzata Gołyska – Przewodnicząca Komisji Społecznej RG – członek zespołu
4. Pan Stanisław Gratka – z- ca Przewodniczącej Komisji Społecznej RG – członek zespołu
5. Pani Danuta Król – członek Komisji Społecznej RG – członek zespołu
6. Pan Jerzy Nowak – członek Komisji Społecznej RG – członek zespołu
7. Pan Mariusz Ozdoba – członek Komisji Społecznej RG – członek zespołu
8. Pani Jadwiga Zięcik - członek Komisji Społecznej RG- członek zespołu.
9. Pani Mirosława Foryś – p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie.
10. Pan Tomasz Fortuński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ociesękach - członek zespołu
11. Pani Aneta Stępień-Bochenek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumsku – członek zespołu
12. Pani Małgorzata Kosela – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bardzie – członek zespołu.
13. Pan Jerzy Malisiewicz - Przewodniczący NSZZ Solidarność – członek zespołu.
14. Pani Marta Fortuńska - Przedstawiciel rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rakowie.
15. Pani Ewelina Sobieraj – przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej w Szumsku.
16. Pani Teresa Bęben - przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej w Bardzie.
17. Pani Renata Łukawska – przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej w Ociesękach.
§ 2.
Zadaniem zespołu jest wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązujących od dnia 1 września
2020 roku po wdrożenia reformy oświaty oraz zmiany Prawa oświatowego, zgodnie
z wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty.
§ 3.
W pracach zespołu mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) inne osoby na zaproszenie
przewodniczącego zespołu.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza Zastępcy Wójta Gminy Raków.
§ 5.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie
internetowej Gminy Raków oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Raków.
Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

UZASADNIENIE
Celem powołania zespołu konsultacyjnego jest opracowanie projektu reorganizacji sieci
szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Raków zgodnie
z założeniami wprowadzonej w roku 2016 reformy systemu oświatowego i zmianami Prawa
oświatowego. Niestety władze naszej Gminy poprzedniej kadencji nie uznały za stosowne
wykonanie odpowiednich analiz i dostosowanie struktury placówek oświatowych do
zmieniających się warunków.
Podstawą do opracowania projektu będą dane demograficzne, położenie szkół, stan
techniczny budynków, stan zatrudnienia, organizacja dowozu uczniów oraz stworzenie
warunków dających możliwości zaspokojenia wszelkich potrzeb edukacyjnych dzieci
i młodzieży z terenu Gminie Raków.
Wszystkim członkom zespołu konsultacyjnego będzie przyświecał nadrzędny cel,
którym jest dobro szkoły, tj.: uczniów oraz personelu pedagogicznego i administracyjno –
obsługowego.
Planuje się wyznaczyć termin I posiedzenia zespołu konsultacyjnego na dzień 30 maja
2019 r. godz. 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.

