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Pani

Liliana Gdowska
Dyrektor

Gimnazjum nr 26
w Gdańsku
Szanownq Pani,
zgodnie z opracowanym przez Miasto Gdańsk harmonogramem wdrażania przygotowywanej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświatyrozpoczynamy kolejny etap konsultacji mający
doprowadzić do przygotowania ostatecznej wersji zreorganizowanej sieci gdańskich placówek
oświatowych.Zgodnie z zapowiedziami Pani minister Anny Zalewskiej projektowane zmiany mają

r. Procedowana obecnie
podstawowej,4-|etniego
powrót
liceum oraz
szkoły
do
8-klasowej
w Parlamencie RP ustawa zakłada
5-1etniego technikum i dwustopniowej szkoły branżowej z jednoczesną likwidacją gimnazjum. Krótki
czas wdrażania zmian wymusza na nas podjęcie przygotowań pomimo braku ustawowych regulacji
wejśćw życie od nowego roku szkolnego, czyli ]. września 2OI7

i

szczegółowych aktów wykonawczych.

Ostatnie miesiące to czas analizowania wskaźników demograficznych zarówno w skali całego miasta,

jak i poszczególnych dzielnic. Opracowując kierowany do Państwa projekt braliśmyrównież pod
uwagę wieloletnie plany inwestycyjne w poszczególnych dzielnicach oraz wskaźnik zmianowości
w poszczególnych placówkach oświatowych. Przy opracowywaniu różnorodnych wariantów
zreorganizowanej sieci szkół najistotniejsze było przede wszystkim dobro mieszkańców Gdańska:
uczniów, rodziców, pracowników zarówno pedagogicznych, jak i administracji i obsługi
z poszczególnych placówek.

Zgodnie z zapowiedziami MEN orazz analizy projektu ustawy Prawo Oświatowe wynika, że

dniem 1 września2OL7 r. likwiduje się klasę l,' a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego Gimnazjum nr 26. Wariant proponowany przez Miasto Gdańsk zaklada

z

pozostawienie szkoĘ w tej samej lokalizacji do momentu całkowitego wygaszenia.
W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii przez społecznośćszkolną, a więc zarówno Radę
Pedagogiczną, jak i .Radę Rodziców działającą przy szkole na temat proponowanej zmiany wraz
z wskazaniem potrzeb placówki w tym zakresie. Bardzo prosimy o przygotowanie powyższej opinii
do dnia 15 grudnia 2OL6 r. Jednocześnie zobowiązujemy się informować Państwa o wszelkich krokach
podejmowanych przez Miasto Gdańsk w związku z przygotowaniami do wdrożenia projektowanej
przez MEN reformy oświaty. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwościwszyscy pracownicy
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku pozostają do Państwa dyspozycji,
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