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Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 29 grudnia 2016 roku dotyczącą: „etapu 

prowadzenia prac związanych z przekształceniem Gimnazjów w naszym mieście" 

opowiadam: 

Po zakończeniu etapu prac na poziomie eksperckim z udziałem dyrektorów zgierskich 

placówek oświatowych, Zarządzeniem Nr 2/VII/2017r, Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 

stycznia 2017 roku, został powołany Zespół do spraw wdrożenia reformy oświaty 

w placówkach oświatowych z terenu Miasta Zgierza. Do zadań Zespołu w szczególności 

będzie należała ocena formalna projektu w sprawie wypracowanego projektu sieci 

placówek, granic ich obwodów w oparciu o zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z wdrażaną 

reformą systemu oświaty. 

Od dnia 01.09.2017 roku zgodnie z projektem dotyczącym ustalenia sieci szkół i ich 

obwodów, nastąpi zgodnie z art. 129 us t . l pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy 

wprowadzające us tawę - Prawo oświatowe, odpowiednio włączenie Gimnazjum nr 1 

w Zgierzu do Szkoły, Podstawowej nr 1 w Zgierzu oraz Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zgierzu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu. 

Natomiast zgodnie z art. 129 ust . l pkt 1 w/w ustawy, Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi przekształcone zostanie 

w ośmioletnią szkołę podstawową. 

W kolejnych latach po zmianach t j . 3-4 lata, nauczyciele zatrudnieni 

w dotychczasowych gimnazjach znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz 
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w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz. 

Zakładany projekt ustalenia sieci szkół i ich obwodów od 1 września 2017 roku oraz 

od 1 września 2019 roku zakłada iż w pierwszych latach etapu przejściowego wdrażania 

reformy przede wszystkim zostanie optymalnie rozdysponowany potencjał kadrowy tak aby 

zminimalizować skutki ewentualnych zwolnień, dotychczasowa kadra personelu 

administracyjnego i pracownicy gospodarczy będą obsługiwać porównywalnie 

dotychczasową liczebnie populację uczniów i nauczycieli. Zostanie optymalnie wykorzystany 

potencjał zaplecza dydaktycznego dostosowanego na nauczania na poziomie klas VII-VIII. 

Systematycznie doposażony w latach kolejnych zgodnie z potrzebami ośmioletnich szkół 

podstawowych. 

Z poważaniem 


