
Miasto Dzierzgoń – wariant nr 2 – w Dzierzgoniu istnieć będzie jedna
szkoła podstawowa zlokalizowana w dwóch budynkach (przy ul.

Krzywej 17 i ul. Zawadzkiego 38 A).

Wygaszenie gimnazjum odbędzie się poprzez włączenie do Szkoły Podstawowej
Nr 1:

 Od  roku  szkolnego  2017/2018  nie  przeprowadza  się  postępowania
rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. 

 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 oddziały gimnazjalne klas II i III
funkcjonują przy szkole podstawowej.

 Uczeń  klasy  I  gimnazjum,  który  nie  otrzyma  promocji  w  roku  szkolnym
2016/2017, z dniem 1 września 2017 roku staje się uczniem VII klasy szkoły
podstawowej. 

 Z dniem 31 sierpnia 2019 roku oddziały gimnazjalne przestają funkcjonować. 
 Dla klas  II  i  III  gimnazjum zachowuje  się  obwód dotychczas  ustalony  dla

gimnazjum. 
 Dowóz uczniów do szkoły będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. 

W Dzierzgoniu funkcjonować będzie jedna szkoła podstawowa, zlokalizowana w
dwóch budynkach (przy ul. Krzywej 17 i ul. Zawadzkiego 38 A).

 Uczniowie klas I-VI stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły
podstawowej. 
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI podlegają promocji do klasy 
VII.

 Nabór do klasy I-wszej odbędzie się zgodnie z nowym obwodem.
 Od decyzji dyrektora szkoły zależeć będzie, które  oddziały uczyć się będą w

budynku przy ul. Krzywej i w budynku przy ul. Zawadzkiego.
Wariant  2  jest  wariantem  korzystniejszym  dla  gminy  pod  kątem
ekonomicznym  w  kontekście  przystosowania  technicznego  i  wyposażenia
poszczególnych budynków. Pozwala na  lepsze  wykorzystanie  obecnej  bazy
szkolnej,  bez  ponoszenia  dużych nakładów na  pełne przystosowanie  dwóch
budynków  do  potrzeb  wszystkich  poziomów  8-letniej  szkoły.  Dotyczy  to
przede  wszystkim  przystosowania  pomieszczeń  po  byłym  gimnazjum  dla
dzieci  najmłodszych  i  odwrotnie  przystosowania  pomieszczeń  przy  ul.
Krzywej dla potrzeb uczniów starszych.

 Dowóz uczniów do szkoły będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. 

Granice obwodu szkoły podstawowej: Blunaki, Dzierzgoń, Judyty, Kuksy, Nowiec,
Minięta, Morany, Stanowo, Stanówko, Stara Wieś, Tywęzy, Pachoły, Prakwice.

Granice obwodu wygaszanego gimnazjum:  Gmina Dzierzgoń.


