
Zarządzenie Nr 165/2016 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla  których organem  

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1, 1a, 4, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. Zatwierdza się diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice, stanowiące załączniki do zarządzenia: 
 
1. Szkoła Podstawowa w Masanowie – załącznik nr 1; 
2. Szkoła Podstawowa w Ołoboku    -  załącznik nr 2; 
3. Szkoła Podstawowa w Parczewie  -  załącznik nr 3; 
4. Szkoła Podstawowa Rososzyca -  załącznik nr 4; 
5. Zespół Szkół w Sieroszewicach: Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach – załącznik nr 5; 
6. Szkoła Podstawowa Strzyżew – załącznik nr 6; 
7. Zespół Szkół w Wielowsi: Szkoła Podstawowa w Wielowsi – załącznik nr 7; 
8. Szkoła Podstawowa w Zamościu – załącznik nr 8; 
9. Zespół Szkół w Sieroszewicach: Gimnazjum w Sieroszewicach – załącznik nr 9; 
10. Zespół Szkół w Wielowsi: Gimnazjum w Wielowsi – załącznik nr 10. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy 

 
 
                                                                                                                          Czesław Berkowski   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie  
             do zarządzenia  Nr 165/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla  których organem  

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 
 
 
 
 

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16 ogłoszonego w dniu 
16.05.2016 r.  przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),  
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,  podstawą złożenia wniosku jest  
między innymi diagnoza potrzeb szkoły opracowana przez szkoły, zatwierdzona przez organ 
prowadzący. 

 
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1, 1a, 4, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.) organ prowadzący szkołę odpowiada za jej 
działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 
zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wyposażenie szkoły w 
pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych. Kompetencje w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie 
oświaty posiada wójt gminy. Dodatkowo  na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) wójt wykonuje zadania gminy określone 
przepisami prawa. 
W związku z zamiarem złożenia wniosku do w/w konkursu, wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 
 
 
 

Wójt Gminy 

 
 
                                                                                                                          Czesław Berkowski   
 


