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Odpowiedź na zapytanie nr 1090
w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna
Drab
Warszawa, 09-11-2016
Szanowna Pani Poseł,
odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuje, że Ministerstwu Edukacji Narodowej znana jest
organizacja oświaty na terenie Miasta Przeworsk, w tym sytuacja Gimnazjum nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Do sieci szkół prowadzonych przez Miasto Przeworsk należą trzy szkoły
podstawowe (1338 uczniów, w tym 153 uczęszczających do oddziałów przedszkolnych) oraz
gimnazjum (424 uczniów) będące przedmiotem zapytania Pani Poseł.
W wielu polskich miastach szkoły podstawowe borykają się z problemem zbyt wysokiego
współczynnika zmianowości. W tego rodzaju przypadkach uruchomienie kolejnej szkoły
podstawowej w miejsce wygaszanego gimnazjum może stanowić rozwiązanie problemu zbyt dużej
liczby uczniów w szkołach podstawowych. W skierowanym na Radę Ministrów projekcie ustawy
wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe, w związku ze zmianą struktury szkolnej w Polsce,
zaproponowano możliwość przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu (szkołę podstawową,
liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia), włączenie gimnazjum do
szkoły innego typu albo wygaszenie działalności gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Decyzję o przyszłości poszczególnych gimnazjów podejmą ich organy prowadzące planując kształt
sieci szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017 r. W przypadku Gimnazjum nr 1 w
Przeworsku decyzję o jego przyszłości podejmie Miasto Przeworsk. Zgodnie z wyżej przywołanym
projektem ustawy, już w pierwszych miesiącach 2017 roku znane będą, uwzględniające nową
strukturę szkolną, projekty sieci oraz koncepcje dotyczące sposobu wygaszenia kształcenia na
poziomie gimnazjalnym. Miasto Przeworsk, tak jak i inne jednostki samorządu terytorialnego,
będzie zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego
lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki). Następnie Miasto Przeworsk przedłoży
uchwałę Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie
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zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom
i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Po otrzymaniu
pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty (opinia będzie wiążąca) Rada Miasta
Przeworsk, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego.
Zarówno Miasto Przeworsk podejmując decyzję o losie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego jak i Podkarpacki Kurator Oświaty opiniując nowy kształt sieci szkolnej powinni
kierować się koniecznością stworzenia sieci szkół zapewniającej jak najlepsze warunki nauki,
wychowania i opieki dla mieszkańców Miasta Przeworsk.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Marzenna Drab
Podsekretarz Stanu
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