UCHWAŁA NR XXXIV/223/2018
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przeniesienia siedziby Branżowej Szkoły I Stopnia w Siedlisku wchodzącej w skład Zespołu
Placówek Oświatowych w Siedlisku.
Na podstawie art. 89 ust. 1, 3, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. , poz.1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. przenosi się siedzibę Branżowej Szkoły I Stopnia w Siedlisku, wchodzącej
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku, z budynku przy Placu Zamkowym 23 do budynku przy ul.
Kasztanowa 19.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Mając na uwadze racjonalizację wykorzystania bazy szkół i kosztów utrzymania obiektów oraz napływający
niż demograficzny do szkół ponadgimnazalnych utworzonych przez Gminę Siedlisko, zasadne jest podjęcie
działań w celu zmiany siedziby Branżowej Szkoły I Stopnia w Siedlisku i Liceum Ogólnokształcącego
w Siedlisku, wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku z budynku przy Placu
Zamkowym 23 do budynku przy ul. Kasztanowej 19, w którym funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych
w Siedlisku.
Przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Kasztanowej nie zmieni w żaden sposób warunków pracy
nauczycieli i nauki uczniów. Nowa siedziba zaspokoi potrzeby lokalowe wszystkich uczniów a zmiana
lokalizacji wpłynie na polepszenie warunków pracy dla nauczycieli. Szkoła przy ul. Kasztanowej posiada
pomieszczenia do nauczania dla młodzieży o lepszym poziomie technicznym i funkcjonalnym. Pozwoli to na
obniżenie kosztów administracyjnych przy jednoczesnym korzystaniu przez społeczność szkolną z optymalnej
bazy dydaktycznej, socjalnej i sportowej, jaką oferuje budynek przy ul. Kasztanowej.
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