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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24 września 2015 roku informuję: 

Tryb organizacji, naboru oraz warunków funkcjonowania oddziału sportowego w Gimnazjum 

nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi odbywał się na 

podstawie obowiązujących wymogów prawnych w tym Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 października 2012 roku. Procedura tworzenia oddziału sportowego w 

placówce rozpoczęła się w dniu 3 marca 2015 roku wnioskiem dyrektora o możliwość 

utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum nr 2 o profilu piłki nożnej. Po 

przeanalizowaniu możliwości prawnych, finansowych oraz biorąc pod uwagę społeczne 

i edukacyjne kierunki rozwoju zgierskiej oświaty organ prowadzący przychylił się do 

złożonego wniosku. 

Odpowiadając na kolejne pytania informuję że: 

- regulamin naboru z informacją o trybie, terminach, zasadach przyjęci do kl . I , warunkach 

jakie winni spełnić uczniowie kwalifikowani do tej klasy jest ogólnie dostępny na stronie 

internetowej placówki: www.gim2.miasto.zgierz.pl 

- uzyskano zgodę dyrektora MOSIR w Zgierzu na bezpłatne korzystanie w roku szkolnym 

2015/2016 z boisk piłkarskich, sali gimnastycznej oraz bieżni lekkoatletycznej ośrodka, 

- oddział liczy 24 uczniów, w tym 21 chłopców, 3 dziewczynki, żadne z dzieci nie 

uczęszczało do szkoły o profilu sportowym (w Zgierzu nie ma takiej szkoły podstawowej), w 

klubach trenuje 12 dzieci (MKP Boruta Zgierz, ZKS Włókniarz Zgierz, MUKS Zgierz), 

- jedno dziecko uczęszczające do tej klasy nie jest mieszkańcem Zgierza i nie wnosiło o 

zapewnienie miejsca w internacie, 

- zmiany w statucie dotyczące możliwości funkcjonowania od 1 września 2015 roku oddziału 

sportowego zostały przyjęte stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej, 

- po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków przez placówkę organ prowadzący 

ostatecznie zatwierdził arkusz organizacyjny na rok 2015/2016 a tym samym funkcjonowanie 

oddziału sportowego od dnia 1 września 2015 roku, 

Plac J a n a Paw ła II 16 95 -100 Zgierz 

tel. cen, 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 32 ló fax 42 714 31 14 

http://www.gim2.miasto.zgierz.pl


- organ prowadzący podejmuje decyzję w sprawie tworzenia oddziałów sportowych, 

ustawodawca nie określił formy decyzji, z całą pewnością jednak nie jest to zarządzenie 

wójta, burmistrza czy prezydenta ani uchwała rady gminy lub powiatu, 

- umowa ze Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu zapewnia opiekę psychologa sportowego 

i dietetyka, 

- każde dziecko ma zapewniony dostęp do pełnowartościowego posiłku na zasadach 

ogólnych. 

- zaplanowano zorganizowanie obozu dochodzeniowego na terenie Zgierza z wykorzystaniem 

obiektów szkolnych oraz MOSiR, 

- uczniowie zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich, 

- sprzęt sportowy otrzymany został od prywatnych sponsorów, dodatkowo w tym zakresie 

patronat na oddziałem sportowym objęła Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 

- utworzenie oddziału sportowego nie wymaga opinii kuratora oświaty, 

- koszty osobowe do czasu uzyskania subwencji oświatowej tj. od 1 stycznia 2016 roku to 

kwota 6616,00 zł. Jest to kwota wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z pochodnymi. 

Od roku szkolnego 2008/2009 w placówce funkcjonował za zgodą organu prowadzącego 

oddział o poszerzonym zakresie nauczania wf - u (6 godzin tygodniowo x 2 grupy). Jednak 

na pokrycie kosztów jego funkcjonowania nie pozyskiwano środków z subwencji oświatowej 

a koszt funkcjonowania oddziału pokrywany był z budżetu miasta. Kwotę konieczną do 

zabezpieczenia funkcjonowania oddziału sportowego tj. na czas od września do grudnia 2015 

roku czyli do uzyskania subwencji oświatowej dla uczniów z tytułu prowadzenia oddziału 

sportowego (zwiększenie o 4 godziny tygodniowo x 2 grupy) pozyskano z oszczędności 

wynikających z odejścia na emeryturę jednego z wicedyrektorów szkoły (Gimnazjum nr 2 

było jedyną placówką na terenie miasta, w której utworzono dwa stanowiska wicedyrektora). 

Z poważaniem 


