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MIASTA MRĄGOWO
Rodzice i Opiekunowie Uczniów
Zespołu Szkół Nr 4
im. Generała Stefana „Grota" Roweckiego
w Mrągowie

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem w naszym Mieście reformy ustroju szkolnego,
w załączeniu przekazuję Państwu do zapoznania się projekt uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie
dostosowania sieci mrągowskich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Proponowane przez nas rozwiązania zakładają płynne przejście z obecnego systemu 6-letnich szkół
podstawowych oraz 3—letnich gimnazjów do 8-letnich szkół podstawowych. Zmiany, które planujemy
wprowadzić z dniem 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie, będą praktycznie
niezauważalne dla Państwa. Uczniowie obecnych klas gimnazjalnych nadal będą kontynuowali naukę w tej
placówce, aż do momentu ukończenia nauki w gimnazjum. Natomiast uczniowie obecnych klas VI szkoły
podstawowej rozpoczną naukę w klasie VII, a w kolejnym roku szkolnym w klasie VIII.
Nadmieniam, że opracowując propozycję sieci szkolnej w Mieście, braliśmy pod uwagę przede
wszystkim dobro uczniów. W związku z tym zachowany został ten sam obwód szkoły podstawowej, za
wyjątkiem ul. Wojska Polskiego, która ze względu na swoją lokalizację zostanie włączona do obwodu
Szkoły Podstawowej Nr 1. Zmiana ta jednak nie będzie dotyczyła dzieci aktualnie pobierających naukę
w szkole. Ponadto w placówce nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne, do których będą mogły
uczęszczać 5 i 6—letnie dzieci, mieszkające w obwodzie szkoły.
Mając również na uwadze wieloletnią tradycję placówki, podjęliśmy decyzję o zachowaniu jej
numeracji. W związku z tym nazwa szkoły z dniem 1 września 2017 r. będzie brzmiała: Szkoła
Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota" Roweckiego w Mrągowie.
Przedłożony Państwu projekt uchwały będzie procedowany przez Radę Miejską w Mrągowie na
sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. Następnie zostanie przekazany do zaopiniowania Warmińsko-Mazurskiemu
Kuratorowi Oświaty w Olsztynie oraz związkom zawodowym. Ostatecznie uchwała w sprawie
dostosowania planu sieci mrągowskich szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, musi być podjęta
przez Radę Miejską w Mrągowie do dnia 31 marca 2017 r.
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