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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia 2015 roku Prezydent w sposób szczegółowy 

1 wyczerpujący ustosunkowuje się do kwestii oraz pytań zawartych w Pana piśmie. 

Prezydent obejmując Urząd był świadomy sytuacji, która miała miejsce w Gimnazjum nr 

2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi. Niezwłocznie po objęciu 

wszystkich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezydenta Miasta Zgierza podjął 

niezbędne kroki mające na celu wyjście z tej trudnej sytuacji. 

Efektem kilkutygodniowych działań jest ustabilizowanie sytuacji w Gimnazjum nr 2 im. 

Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi co potwierdza fragment pisma 

Rady Pedagogicznej do Rady Rodziców z dnia 28 stycznia 2015 roku, który poniżej cytuje: 

tel. centrala 

42 716-28-54 

tel. sekretariat 

42 714-31-00 

fax 

42 714-31-14 

42 714-31-15 

Bonfc Spółdzielczy 

w Zgierzu 

31878300040017 

230320000106 

„ Obecny rok szkolny, to rok, w którym sytuacja w naszym gimnazjum zmieniała się bardzo dynamicznie. 
W związku z tym pragniemy Państwa zapewnić o prawidłowym funkcjonowaniu naszej szkoły oraz 
poinformować o aktualnej strukturze naszej placówki: 
1. Pani Dyrektor A. Tomczak od września 2014r. przebywa na rocznym urlopie dla poratowania 
zdrowia 
2. Pani wicedyrektor M. Wirowska od grudnia 2014r. przebywa dla rocznym urlopie dla 
poratowania zdrowia 
3. Pani wicedyrektor G. Dąbrowska przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim od 4 
stycznia 2015r. 
4. Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski wydał zarządzenie nr 9/YI1/2015, 
w którym: 

wyznacza Panią Halinę Sypkę, nauczycielkę biologii, do zastępowania dyrektora szkoły, 
wyznacza Panią Małgorzatę Mirowską, nauczycielkę języka polskiego, do zastępowania 

wicedyrektora szkoły. 
Wypełniające obowiązki Pani Sypka i Pani Mirowska na bieżąco konsultują ważne decyzje 

dotyczące pracy szkoły z Doradcą Prezydenta ds. Oświaty, Panem Markiem Lipcem oraz uzyskują 
pomoc merytoryczną. 

Szkoła na bieżąco realizuje swoje statutowe obowiązki, zajęcia odbywają się planowo. Uczniowie 
biorą udział w zajęciach prowadzonych z tytułu 42 art. KN (zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe), 
biorą aktywny udział w życiu szkoły poprzez akcje i uroczystości odbywające się na terenie szkoły oraz 
działalność charytatywną i wolontariat. Efekty pracy nauczycieli i młodzieży widoczne są w sukcesach 
szczegółowo prezentowanych na naszej stronie internetowej, do której regularnego odwiedzania Państwa 
zapraszamy. 

Według statutu w szkołę działają 4 organy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 
i Samorząd Uczniowski. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rady Rodziców Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 



zaakceptowała zmiany w statucie szkoły umożliwiające powołanie nowego organu jakim jest Rada 
Szkoły. 

Rada Szkoły jest społecznym organem, który reprezentuje ogół nauczycieli, rodziców i uczniów. 
W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie wybrani 
przez ogół odpowiednio: nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Podkreślamy, że Rada Szkoły i Rada Rodziców to zupełnie odrębne organy. Niniejszym zachęcamy 
Państwa do aktywnego włączenia się w działalność nowo powstającej struktury, która jako nowy organ,  
nie powiela już istniejących stanowi platformę porozumienia wszystkich organów szkoły na rzecz jej  
rozwoju." 

Jednocześnie odpowiadając na pytania zawarte w Pana interpelacji pragnę wyjaśnić co następuje: 

Ad. 1 Do dnia 21 stycznia 2015 roku Prezydent zapoznał się z pismami kierowanymi do Urzędu 

Miasta Zgierza przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Dyrektor A. Tomczak oraz Naczelnika 

Wydziału Oświaty (obecnie Wydział Edukacji i Młodzieży). W pismach tych zawarta była 

argumentacja wszystkich w/w i dotyczyła sytuacji w Gimnazjum nr 2. Prezydent osobiście spotkał 

się z Panią Anna Tomczak w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz. 1530. 

Ad. 2 Odpowiedź w sprawie Uchwały ze skargą Rady Pedagogicznej z dn. 17 grudnia 2014r. 

została przekazana do wiadomości Radzie Pedagogicznej Gimnazjum nr 2. 

Ad. 3 Odpowiedź na pismo z dn. 9 stycznia 2015r. została przesłana Pani dyr. A . Tomczak. 

Jednocześnie pismo z dnia 22 grudnia 2014 r. otrzymane od Pani Naczelnik Wydziału Oświaty było 

stanowiskiem w sprawie. 

Ad. 4 Trwa postępowanie wyjaśniające przez Wydział Edukacji i Młodzieży w celu wyjaśnienia 

wszelkich kwestii zawartych w Pana pytaniu. Postępowanie zostało wszczęte dnia 2 lutego 2015 

roku. 

Ad. 5 Prezydent nie otrzymał informacji w kwestii brakujących ilości godzin do pensum 

w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu. 

Ad. 6 W okresie od objęcia stanowiska Prezydenta Miasta Zgierza oprócz w/w działań w zakresie, 

o który Pan pyta podjął szereg innych inicjatyw stabilizujących pracę szkoły, które powyżej 

wymieniłem. 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że zarówno Panu jak i Prezydentowi Miasta Zgierza 

zależy na jak najszybszym, ale przede wszystkich skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej sytuacji 

w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi. 

Jednoczesne podjęcie przez Prezydenta szeregu działań, które zostały również zauważone przez całą 

społeczność szkoły pozwolą mieć nadzieję, że drogę którą Prezydent wybrał w celu rozwiązania tej 

sytuacji jest właściwa i przyniesie założony efekt. 

Robert Chocholski 
Sekretarz Miasta Zgierza 


