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Szanowni Państwo,
zdaję sobie sprawę z tego, iż zmiany w systemie polskiej edukacji mogą powodować u niektórych z Państwa uczucie niepokoju, toteż chciałbym Państwa
zapewnić, iż ja i podlegli mi urzędnicy dołożymy wszelkich starań, by okazały
się one jak najmniej odczuwalne dla Was i Waszych dzieci. Przede wszystkim
chcę Państwa poinformować, że o formie i zakresie planowanych zmian wiedzą,
a także aktywnie uczestniczą w dyskusjach na ten temat, dyrektorzy szkół. To
oni w pierwszej kolejności służą wszystkim zainteresowanym radą, pomocą
i informacją o tym, co będzie się działo ze szkołami na terenie, który Państwo
zamieszkujecie i to oni będą w stałym kontakcie z Państwem po to, by rozwiać
wszelkie Wasze wątpliwości. Ponadto, poniżej znajdą Państwo najważniejsze
informacje na temat reformy oświaty w naszej gminie.
Jestem przekonany, że zarówno jako Rodzice uczniów, jak i jako mieszkańcy
gminy Kłobuck dostrzegacie Państwo nasze starania, by wspierać rozwój kłobuckiej oświaty, by poprawiała się infrastruktura szkół, a w placówkach pojawiały wciąż nowe, atrakcyjne oferty zajęć dodatkowych, a także by modernizowano
obiekty sportowe, pracownie dydaktyczne, place zabaw i budynki. W dobie czekających nas zmian zapewniam, że starania te będziemy czynić nadal i zrobimy
wszystko, aby okazały się one dla Was i Waszych dzieci jak najmniej odczuwalne, a nauka w szkołach przebiegała bez zakłóceń.
Na progu zmian w kłobuckiej oświacie pragnę życzyć Miastu i Gminie tego,
by każda placówka stawała się autentyczną kuźnią nauki i wychowania przyszłych pokoleń. Dzięki współpracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych oświatą mamy szansę wspólnymi siłami zmieniać Kłobuck.
Burmistrz Kłobucka

Słowo wstępu
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SZKOŁY
OBECNIE
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ZMIANY WPROWADZONE
REFORMĄ OŚWIATY

SZKOŁY OD
1 WRZEŚNIA 2017 r.

Szkoła Podstawowa przekształcenie w ośmioletnią
Nr 1 im. Władysłaszkołę podstawową
wa Sebyły
w Kłobucku

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Kłobucku

Szkoła Podstawowa przekształcenie w ośmioletnią
Nr 2 im. Adama
szkołę podstawową
Mickiewicza
w Kłobucku

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kłobucku

Gimnazjum im.
Jana Pawła II
w Kłobucku

przekształcenie w ośmioletnią
szkołę podstawową

Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Kłobucku

Zespół Szkół
w Libidzy

przekształcenie w ośmioletnią
szkołę podstawową, włączenie
gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa
w Libidzy

Zespół Szkół
w Białej

przekształcenie w ośmioletnią
szkołę podstawową, włączenie
gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa
w Białej

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
gen. J. Bema
w Kamyku

przekształcenie w ośmioletnią
Zespół Szkolno-Przedszkołę podstawową, włączeszkolny im. gen. J. Bema
nie gimnazjum do publicznej
w Kamyku
ośmioletniej szkoły podstawowej,
pozostaje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
M. Konopnickiej
w Łobodnie

przekształcenie w ośmioletnią
Zespół Szkolno-Przedszkołę podstawową, włączeszkolny im. M. Konopnicnie gimnazjum do publicznej
kiej w Łobodnie
ośmioletniej szkoły podstawowej,
pozostaje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie

Struktura szkół w Gminie Kłobuck po zmianach

Proponowana nowa sieć szkół podstawowych
w Kłobucku od 1 września 2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku,
granice obwodu: ul. 11 Listopada, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Osiedlowa, Spacerowa, Zielona, Topolowa, Sportowa,
Zamkowa, Elizy Orzeszkowej, Poprzeczna, Wiśniowa, Leonida Teligi, Radosna,
Wesoła, Marii Konopnickiej, Cicha, Miła, Ustronna, Boczna, Prosta, Ładna, Równoległa, Pogodna, Łąkowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Podleśna, Leśna,
Rolnicza, Wrzosowa, Źródlana, Generała Władysława Andersa, Krótka, Henryka Dąbrowskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Hetmana Żółkiewskiego,
Mała, Maurycego Beniowskiego, Generała Józefa Bema, Dywizjonu 303, Generała Stanisława Maczka, Majora Hubala, Żwirki i Wigury, Bartosza Głowackiego,
Władysława Sebyły
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku,
granice obwodu: Rynek im. Jana Pawła II, ul. Szkolna do Witosa, kpt. Marcina
Cielebana, Topazowa, Diamentowa, Szafirowa, Srebrna, Złota, Gajowa, Gwiezdna, Sadowa, Ks. Ignacego Skorupki, Krzywa, Kamienna, Powstańców Śląskich,
Spadkowa, Cmentarna, Częstochowska, 3 Maja, Okólna, Wieluńska, Górnicza,
Stanisława Staszica, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Ks. Piotra Ściegiennego, Kwiatowa, Jurija Gagarina, Zakrzewska, Janusza Korczaka, Ks. Augustyna
Kordeckiego, Adama Asnyka, Hugona Kołłątaja, Dębowa, Błotna, Mikołaja Reja,
Stawowa, Żabia, Wodna, Jesionowa, Klonowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Akacjowa, Henryka Sienkiewicza, Śląska, Kręta, 17 Stycznia, Juliusza Słowackiego,
Generała Józefa Hallera, Przemysłowa, Nadrzeczna, sołectwo Rybno
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku,
granice obwodu: Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Juliana Tuwima, Bolesława Prusa, Reymonta, Bolesława Leśmiana, Haliny Poświatowskiej, Zofii Nałkowskiej,
Stanisława Wyspiańskiego, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Długa, Nowa, Piaskowa, Przejazdowa, Wiejska, Wincentego
Witosa, Żytnia, Słoneczna, Wschodnia, Wspólna, Księżycowa, Szkolna od ul.
Witosa, Konwaliowa, Różana, Generała Juliusza Rómmla, Przechodnia, Harcerska, Targowa, Jana Długosza, Wodociągowa, Jasna, Spokojna, Wąska, Ciasna,
Tadeusza Kościuszki, Ogrójcowa, Kolejowa, Armii Krajowej, Mikołaja Kopernika, Parkowa, Strażacka, Wały, Wojska Polskiego, Harcmistrza Tadeusza Sobisia
W przypadku pozostałych szkół na terenie Gminy Kłobuck granice obwodów
pozostają bez zmian.
Nowa sieć szkół podstawowych w Kłobucku od 1 września 2017 r.
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Przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
W Gminie Kłobuck przyjęcie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy III lub VI
szkoły podstawowej, do klasy odpowiednio IV lub
VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku (powstałej z przekształcenia gimnazjum) w roku szkolnym
2017/2018 odbywa się wyłącznie na wniosek Rodziców (art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe).

Ważne! Rodzic decyduje,
do której szkoły podstawowej jego dziecko będzie uczęszczało.

Termin składania wniosków: od 20 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
W celu ułatwienia składania wniosku o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku proponuje się skorzystanie ze wzorów stanowiących załączniki do Zarządzenia Nr EK.0050.23.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 13 lutego 2017 r. dostępnych na stronie Gminy Kłobuck pod adresem:
gminaklobuck.pl w zakładce „Oświata/Reforma Edukacji” oraz bezpośrednio
u dyrektorów szkół.

Rekrutacja do przedszkoli
Dzieci przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Kłobuck mogą być przyjęci do
publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w gminie Kłobuck, jeśli dysponują one wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018, w terminie nie później niż 7 dni
poprzedzającym termin rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji otrzymają Państwo od dyrektorów
przedszkoli.
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Przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII Szkoły podstawowej Nr 3 w Kłobucku

Rekrutacja do klas pierwszych
szkół podstawowych
Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 nabór dzieci do klas pierwszych odbędzie się według nowej rejonizacji.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na zgłoszenie rodzica.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych, terminy postępowań oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie Gminy
Kłobuck: www.gminaklobuck.pl w zakładce „Oświata/Reforma Edukacji”.
Termin podania informacji do publicznej wiadomości: 24 marca 2017 r.

Dowozy
PRZEDSZKOLA
W przypadku, gdy droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza
3 km gmina obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dziecka.
SZKOŁY PODSTAWOWE
W przypadku, gdy droga z domu do szkoły podstawowej, w której obwodzie
dziecko mieszka przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV, a dla uczniów klas V-VIII
4 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dziecka.
Szczegółowe informacje na temat dowozu dzieci otrzymają Państwo od dyrektorów szkół.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych | Dowozy
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Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
telefon: (34) 31 00 150
fax: (34) 317 26 61
e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl

