
Obwieszczenie                                                                                                                              
Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących                

modelu nowej struktury szkoły podstawowej wynikającej z konieczności                     
stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019 

Raszyn, dnia 9 stycznia 2017 r.  

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia             
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 
Wójta Gminy Raszyn, z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej związanej                    
z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019, akcja 
informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 09.01.2017 r.,          
a zakończy się w dniu 16.01.2017 r.   

Celem konsultacji jest poznanie opinii grupy mieszkańców zamieszkałych w obwodzie 
Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, których dzieci uczęszczają do 
placówek oświatowych w Raszynie. Opinia pozwoli na określenie modelu nowej struktury 
szkoły podstawowej w Raszynie poprzez wybranie sposobu przekształcenia gimnazjum         
w nową (drugą) szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do obecnej szkoły 
podstawowej, w związku z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, 
do roku 2019.  

Konsultacje będą prowadzone od dnia 17.01.2017 r. do dnia 30.01.2017 r.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy zamieszkali                      
w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie (obwód szkoły: 
Raszyn, Nowe Grocholice, Puchały, Rybie), których dzieci uczęszczają do placówek 
oświatowych w Raszynie, tj.: Gimnazjum w Raszynie; Szkoły Podstawowej w Raszynie; 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie; Przedszkola Nr 2 
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie.  

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie ankiet.  

Treść ankiety zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn,              
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. 
 
Formularze ankiety będą dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Urzędzie Gminy Raszyn.  
 
Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny w Biurze Obsługi 
Mieszkańca   w Urzędzie Gminy Raszyn, w Raszynie ul. Szkolna 2a.  
 
Ankiety w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
oswiata@raszyn.pl. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
konsultacji. 


