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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 4 września br. w placówkach oświatowych Gminy Siewierz zainaugurowano rok szkolny
2017/2018. W szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naukę rozpoczęło 1630 uczniów i
wychowanków.
Nowy rok szkolny to czas wdrażania istotnych zmian, jakie nastąpiły w systemie polskiej oświaty. Od 1
września formalnie publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.
Tym samym nastąpiło stopniowe likwidowanie gimnazjów, które w roku 2019 zostaną całkowicie
wygaszone. W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klas VII (absolwenci
klas VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi
uczniami klas VIII. Na skutek reformy oświaty Zespół Szkół w Siewierzu stał się z mocy prawa Szkołą
Podstawową Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, natomiast Zespół Szkół w Brudzowicach stał
się z mocy prawa Szkołą Podstawową w Brudzowicach.
Dla większości uczniów to kolejny rok edukacji, jednakże należy podkreślić, iż naukę w I klasie szkoły
podstawowej na terenie naszej gminy rozpoczęło 112 uczniów. Tego dnia uroczyste ślubowanie ucznia
klasy pierwszej złożyli pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzowicach. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś, który wraz z gratulacjami wręczył nowym uczniom szkoły symboliczne wyprawki.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych rozpoczęli nowy rok szkolny w
odnowionym budynku. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmował między innymi: wykonanie
remontu elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego wraz dociepleniem dachu i wykonaniem nowego
systemu odwodnienia oraz remont sali gimnastycznej. Wartość inwestycji wyniosła 521.161 zł i została
pokryta z budżetu Gminy Siewierz. W uroczystości inauguracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Wojkowicach Kościelnych wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk.
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