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INTERPELACJA / ZAPYTANIE 

 

 

Skierowane do: Burmistrz Miasta Chojnice 

W sprawie: klas o profilu sportowym w Szkole Podstawowej nr 1 

   

 

 Z odpowiedzi na moje wcześniejsze zapytanie z dnia 27.09.2021 r. o nr IZ.1.09.2021 

wynika, że najwięcej oddziałów sportowych powstało i funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 1, a 

w obecnym roku szkolnym jest tam pięć oddziałów, z których jedne oddział (1B) działa na 

zasadzie obniżonej liczby zajęć (3+4). W związku z tym na ręce Pana Burmistrza pragnę złożyć 

kolejnych kilka pytań dotyczących wspomnianego zagadnienia: 

1. Proszę o podanie informacji z bazy Systemu Informacji Oświatowej, jak kształtowała się 

liczebność poszczególnych oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 1 od 

września 2017 r. oraz czy zgłaszane nieprawidłowości doczekały się reakcji ze strony 

Miasta. 

2. W jaki sposób naliczana jest subwencja na uczęszczających do oddziałów sportowych 

uczniów z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? Dlaczego 

uczniowie, którym przysługuje pomoc specjalistyczna, umieszczani są w tego typu 

oddziałach?  Czy dysponuje Pan opiniami specjalistów w tym zakresie. Proszę powołać 

się na autorytet w tej dziedzinie.  



3. Zmniejszona liczba zajęć sportowych w oddziale 1B uniemożliwia pobieranie subwencji 

na tę grupę. Z jakiej puli środków w związku z tym opłacane są dodatkowe cztery godziny 

zajęć sportowych? 

4. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej zapewnienia przynajmniej jednego 

posiłku dziennie dla uczniów oddziałów sportowych, czy koszt pokrywa rodzic, czy też 

organ prowadzący, jak stanowi rozporządzenie? 

5. Czy dokonując podziału oddziału ogólnego na grupy ćwiczebne (dziewczęta i chłopcy) 

brana jest pod uwagę ilość uczniów? Tworzenie kilkuosobowych grup podnosi komfort 

pracy nauczyciela wychowania fizycznego, ale nie ma nic wspólnego z oszczędnością. 

6. Jak uzasadniono potrzebę utworzenia z dwóch klas szóstych (6a i 6b - łączenie 47 

uczniów i uczennic), klasy 6c we wrześniu 2021r? Powstał 36-ty oddział, co 

wykorzystano do utworzenia kolejnego etatu wicedyrektora w placówce i wygenerowania 

puli dodatkowych godzin.  

7. W jaki sposób nauczyciel odbywający szkolenie organizowane przez pracodawcę może 

uzyskać potwierdzenie uczestnictwa, jeśli od 2017 roku nie wydaje się zaświadczeń i 

certyfikatów? Czy w każdej ze szkół prowadzonych przez Urząd Miejski praktyka ta 

wygląda identycznie? Na jakiej więc podstawie uzupełnia się informacje dotyczące 

szkoleń pracowniczych w bazie Systemu Informacji Oświatowej? 

 

 

 

                       Z poważaniem 

 

    Krzysztof Pestka 

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach 


