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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi 
przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
glninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwipku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 
o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195), art. 12 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 
1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. 
poz. 195), Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

1 1. Tworzy siq z dniem 1 wrzeSnia 2016 r. trzyletnie Publiczne Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego w todzi  przy ul. Piotra Czajkowskiego 14, zwane dalej 
Gimnazjum. 

2. Akt za~ozycielski Gimnazjum stanowi zalqcznik Nr 1 do uchwaly. 
3. Nadaje siq statut Gimnazjum, stanowiqcy zalqcznikNr 2 do uchwaiy. 

5 2. Gimnazjum wyposaia siq w skladniki majqtkowe niezbqdne do realizacji jego 
I zadari statutowych. 

5 3. 1. Gimnazjum jest jednostkq budzetowq. 
2. DzialalnoiC Gimnazjum bqdzie realizowana w ramach budietu Miasta Lodzi 

z dziaiu 801- oiwiata i wychowanie oraz z dzialu 85 1- ochrona zdrowia. 

5 4. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 
1 
I 5 5. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

I Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zakqcznik Nr 1 
do uchwaky Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

AKT ZALOZYCIELSKI 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego IV Eodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 
o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195), 

RADA MIEJSKA W EODZI 

z dniem 1 wrzeinia 2016 r. tworzy jednostkq organizacyjnq o nazwie: Publiczne Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego z siedzibq w todzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14. 

Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi jest trzyletnim gimnazjum, dajqcym 
moiliwoiC dalszego ksztdcenia w szkokach, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e 
ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty, w kt6rym w ostatnim roku nauki 
przeprowadza siq egzamin gimnazjalny. 

Przewodnicz~cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwdy Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

S T A T U T  
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LODZI 

RozdziaI 1 
Postanowienia wstqpne 

5 1. Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z siedzibq w todzi przy 
ul. Piotra Czajkowskiego 14, zwane dalej Gimnazjum, jest publicznq szko'rq dla mlodziezy 
o trzyletniln okresie nauczania. 

$ 2. Organem prowadzqcym Gimnazjum jest Miasto Lodi. 

$ 3. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny jest L6dzki Kurator OSwiaty. 

5 4. Gimnazjum jest jednostkq budzetowq. 

5 5. Gimnazjum dziaka w szczegolnoici na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 
o systemie oSwiaty, zwanej dalej ustawq, oraz niniejszego statutu. 

5 6. Pelna nazwa Gimnazjum brzmi: Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
w todzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14. 

7. Gimnazjum szkoli mlodziei. uzdolnionq sportowo w dyscyplinach: plywanie 
i pillca wodna. 

Rozdzial2 
Cele i zadania 

$ 8. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikajqce z ustawy, wydanych na jej 
podstawie aktow wykonawczych oraz niniejszego statutu. 

$ 9 .  Do zadan Gimnazjum nalezy w szczegolnoSci: 
I )  tworzenie warunkow do zdobywania wiedzy i umiejqtnoici niezbednych do uzyskania 

Swiadectwa ukonczenia Gimnazjum; 
2 )  tworzenie warnnkow do rozwijania zainteresowari; 
3) wspieranie uczniow w dokonywaniu Swiadomego wyboru dalszego kierunku ksztakcenia; 
4) tworzenie zyczliwej atmosfery i prawidlowych relacji w calej spolecznoSci Gimnazjum; 
5) wychowanie uczniow w poczuciu wlasnej wartoici i tnlerancji wobec innych; 
6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrqbnymi przepisami; 
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warnnkow nauki i pracy; 
8) stworzenie uczniom optymalnych warunkow, umozliwiajqcych godzenie zaj@ 

sportowych z innymi zajqciami edukacyjnymi. 



RozdziaI 3 
Organy Gimnazjum 

5 10.1. Organami Gimnazjum sq: 
1) dyrektor; 
2) rada pedagogiczna; 
3) sanorzqd uczniowski; 
4) rada rodzicow. 

2. W Gimnazjum moze dziaIa6 rada Gimnazjum. 

9 11.1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwoluje Prezydent Miasta 
todzi. 

2. Dyrektor realizuje zadania okreilone w art. 39 ustawy, w szczeg6lnoici: 
1) ltieruje dzialalnosciq Gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnqtrz; 
2) sp ra~u je  nadz6r pedagogiczny; 
3)realizuje uchwaly rady pdagogicznej podjqte w ramach jej kompetencji 

stanowiqcych; 
4) dysponuje irodkami okreilonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi 

odpowiedzialnoS6 za ich prawidlowe wykorzystanie; 
5 )  wylconuje inne zadania wynikaj4ce z ustawy i przepisow szczegolowych; 
6) dba o powierzone mienie i ponosi za nie odpowiedzialno66; 
7) odpowiada za dzialalnoS6 dydaktycznq, wychowawczq, profilaktycznq, terapeutycznq 

i opiekuliczq Gimnazjum. 
3. Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum 

nauczycieli i pracownikow niepedagogicznych, w szczeg6lnoSci: 
1)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracownikow niepedagogicznych; 
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porzqdkowe nauczycielom i pracownikom 

niepedagogicznym; 
3) wystqpuje z wniosltami, po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeli, nagrod i innych wyroznien dla nauczycieli i pracownikow niepedagogicznych. 
4. Dyrektor przy wykonywaniu swoich z a d d  wspolpracuje z radq pedagogicznq, radq 

rodzicow, sanorzqdem uczniowskim oraz z radq Gimnazjum, jeSli dziala ona w Gimnazjum. 

5 12.1. W sklad rady pedagogicznej wchodzq wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Gimnazjum. 

2. Przewodniczqcym rady pedagogicznej jest dyrektor. 
3. Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odvowiedzialnv za zawiadomienie wszvstkich iei czionk6w o terminie i porzadku zebrania. " "  

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogq brat udzial z giosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczqcego za zgodq lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5 .  Zebrania rady pedagogicznej organizowane sq zgodnie z planem pracy Gimnazjum 
oraz w miarq biezqcych potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogq by6 organizowane na wniosek: organu 
prowadzqcego Gimnazjum, organu sprawujqcego nadzbr pedagogiczny nad Gimnazjum, 
dyrektora lub co najmniej 113 czionk6w rady pedagogicznej. 

7. Osoby biorqce udzial w zebraniu rady pedagogicznej sq obowiqzane 
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, mogqcych naruszak dobra osobiste 
uczniow, ich rodzicow, a takze nauczycieli i pracownikow niepedagogicznych Gimnazjum. 

8. Zebrania rady pedagogicznej sq protokolowane. 
9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzialalnoSci. 



5 13. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku 
szkolnym, ogolne wnioski wynikajqce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz iiifornlacje o dzialalno4ci Gimnazjum. 

§ 14. Do ko~npetencji stanowiqcych rady pedagogicznej nalezy w szczegolnoSci: 
1) zatwierdzanie planow pracy Gimnazjum; 
2) podejmowanie uchwal w sprawie wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w Gimnazjum; 
3) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych 

w Gimnazium: " ,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum; 
5) przygotowanie projektu statutu Girnnazjum i uchwalanie jego zmian. 

$ 15. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej nalezy w szczeg6lno6ci: 
1) opiniowanie organizacji pracy Gimnazjum, w tym zwlaszcza tygodniowego rozkkadu 

zajqt lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) opiiliowanie projektu planu finansowego Gimnazjum; 
3) opiniowanie wnioskow dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagr6d i innych 

wyr6znien; 
4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydzialu nauczycielom stdych prac 

i zajqt w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajqC 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych. 

5 16. Rada pedagogiczna moze wystqpiC z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Gimnazjum. 

5 17. Uchwaly rady pedagogicznej sq podejmowane zwyklq wiqkszoiciq glos6w w 
obecnoSci co najmniej polowy jej czlonkow. 

3 18. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwal rady pedagogicznej podjqtych w 
zaltresie kompetencji stanowiqcych, niezgodnych z przepisami prawa. 0 wstrzymaniu 
.uvyko~~ania uchwaly dyrektor niezwkocznie zawiadamia organ prowadzqcy Gimnazjum oraz 
organ sprawujqcy nadzor pedagogiczny nad Girnnazjum. 

5 19. 1. W Gimnazjum dziata samorzqd uczniowski, kt6ry tworzq wszyscy uczniowie 
Ciimnazjuin. 

2. Sarnorzzjd uczniowski uchwala regulamin swojej dzialalnosci. 
3. Regula~nin przyjmowany jest zwyklq wiqkszo4ciq glos6w. 
4. Glosowanie nad przyjqciem regulaminu jest wazne, jezeli uczestniczyla w nim co 

ilaimiliei ookowa uczniow Gimnazium. 
5 .  Samorzqd uczniowski moie przedstawiaC dyrektorowi i radzie pedagogicznej 

wnioslti i opinie we wszystkich sprawach dotyczqcych Gimnazjum. 

5 20. 1. W Gimnazjum dziaka rada rodzicow stanowiqca reprezentacjq rodzic6w 
wszystkich uczni6w Gimnazjum. 

2. Rada rodzicow uchwala regulamin swojej dzialalnohci. 
3. Rada rodzic6w moze przedstawiak dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach dotyczqcych Gimnazjum. 
4. W celu wspierania dzialalnoici statutowej Gimnazjum rada rodzicow moze 

gromadzit fundusze z dobrowolnych skkadek rodzicow oraz innych zrodel. 
5 21.1. Organy Girnnazjum wsp6ldzialajq w zakresie swoich kompetencji. 



2. W celu wymiany informacji i wsp6ldzialania pomiqdzy organami Gimnazjum 
dyrektor organizuje spotkania z ich przedstawicielami. Spotkania mogq odbywai siq na 
wniosek poszczegblnych organow Gimnazjum. 

5 22. Sposoby rozwiqzywania sytuacji konfliktowych pomiqdzy organami Gimnazjum 
ustala siq nastqpuji)co: 
1)  konflikty pomiqdzy organami Gimnazjum rozwipywane sq w drodze mediacji; 
2) organy Gimnazjum mogq wystqpowai z wnioskami do instytucji i organizacji, 

wspieraji)cych statutowq dzialalnoit Gimnazjum, o prowadzenie mediacji w przedmiocie 
sporu. 

Rozdzial4 
Organizacja Gimnazjum 

8 23.1. Podstawowq jednostki) organizacyjnq Gimnazjum jest oddzial zioiony 
z uczniow, kt6rzy wjednorocznym okresie n a ~ k i  uczq siq wszystkich przedmiotow 

1 ohowi~zlcowych okreSlonych planem nauczania. 
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq 

prowadzenie zajqi edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowujsjc ogolny 
tygodniowy czas zajqi ustalony w tygodniowym rozkladzie. 

I 3. Szczeg6lowq organizacjq nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
oltreSla arlcusz organizacji Gimnazjum zatwierdzony przez organ prowadzqcy. 

4. Organizacjq stdych, obowiqzkowych zajqi edukacyjnych okreSla tygodniowy 
rozlclad zajqi ustalony przez dyrektora. 

i 5. Dyrektor moze tworzyi zespoly wychowawcze, przedmiotowe, luh inne zespoly 
problemowo-zadaniowe. Pracq zespolu kieruje przewodniczqcy powolywany przez dyrektora 
na wniosek zespolu. 

i 5 24. 1. Gimnazjum otacza opiekq uczniow, kt6rym z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna. 

2. Gimnazjnm udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

5 25. Giinnazjum zapewnia uczniom mozliwoSC korzystania z: 
I )  pomieszczeri do nauki z niezbqdnym wyposazeniem; 
2) bihlioteki; 
3) zespolu urzqdzeri sportowych i rekreacyjnych. 

2. Zasady odpkatnohci za zakwaterowanie i wyzywienie okreilajq odrqbne przepisy. 

Rozdziak 5 
Biblioteka Gimnazjum 

§ 27.1. Biblioteka jest interdyscyplinarnq pracowni4. 



2. Biblioteka sluzy realizacji zadan dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum, 
realizacji potrzeb i zainteresowd uczniow, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzacji czytelnictwa oraz edukacji czytelniczo-medialnej. 

3. Biblioteka udostqpnia ksiqzki i inne ir6dla informacji uczniom, nauczycielom 
i za zgodq dyrektora rodzicom uczni6w. 

4. Zasady korzystania z biblioteki reguluje regulamin biblioteki Gimnazjum. 
5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowujqc je do tygodniowego planu 

zajqC w spos6b umozliwiajqcy, w miarq mozliwoici, dostep do jej zbior6w podczas trwania 
zajqC edukacyjnych oraz po ich zakonczeniu. 

s 28. Do zadaf~ nauczyciela bibliotekarza nalezy: 
11 udostennianie zbior6w biblioteki: c. 

2) wspolpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniow w przygotowaniu 
materialow dydaktycznych, poinoc w zdobywaniu informacji i zachqcanie uczniow do 
sanioksztaicenia; 

3 )  groinadzenie i opracowywanie ksiqgozbioru; 
4) prowadzenie ewidencji czytelnictwa; 
5 )  a~ializa stanu czytelnictwa w Gimnazjum; 
6) popularyzacja czyteliiictwa wSrod uczniow Gimnazjum; 
7) opracowanie i realizacja rocznych planow pracy biblioteki; 
8) doltonywanie selekcji materiaiow zniszczonych lub zbednych oraz prowadzenie 

odpowiedniej dokumentacji z tym zwiqanej; 
9) zabezpieczanie zbiorow przed zniszczeniem; 
10) inlie zadania stosownie do planow pracy Gimnazjum. 

5 29. Nauczyciel biblioteltarz odpowiada za: 
1) planowanie, sprawozdawczoSC i dokumentacjq pracy biblioteki; 
2) ponosi odpowiedzialnoiC ;<a stan majqtkowy biblioteki. 

S 30. Zasoby biblioteki udostqpniane sq bezpiatnie. 

RozdziaI6 
Pracownicy Gimnazjum 

$ 3 1.1. W Gimnazjum zatrudnieni sq: 
1) nauczyciele; 
2) pracow~iicy niepedagogiczni. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracownikow Gimnazjum regulujq odrqbne przepisy. 

$ 32. Obowiqzkiem kazdego nauczycielajest: 
1) przestrzeganie postanowien niniejszego statutu oraz regulamin6w obowi~ujqcych 

w Gimnazjum; 
2) realizacja zadai powierzonych przez dyrektora; 
3) p~nktualne rozpoczynanie i ltonczenie zajqC dydaktycznych; 
4) rzetelile przygotowywanie siq do zajqC; 
5) prowadzenie dokumentacji szkolnej wedlug zasad okreilonych odrqbnymi przepisami; 
6) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejqtnoici zgodnie z potrzebami Gimnazjum; 
7) udzial w zebraniach rady pedagogicznej; 
4) pelilienie dyzurow w czasie przerw miqdzylekcyjnych zgodnie z przyjqtym 

harnlonograrnem; 



9) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajqc dydaktycznych i wychowawczych na 
terenie Gimnazjum i w czasie zajqC organizowanych przez Gimnazjum poza jego 
siedzibq; 

10) wykouywanie innych polecen dyrektora. 

5 33. Nauczyciel maprawo do: 
I) wyboiu podrqcznilta spoSr6d dopuszczonych do uzytku szkolnego oraz programu 

nauczania; 
2) ochrony przewidzianej dla fhkcjonariuszy publicznych; 
3) uzyskania pomocy merytorycznej od dyrektora oraz instytucji wspierajqcych Gimnazjum 

w zaltresie realizacji jego zadan statutowych; 
4) do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
5 )  planowania i realizacji rozwoju zawodowego. 

5 34. Zadaniem nauczycieli jest: 
1) realizacja statutowych cel6w Gimnazjum; 
2) wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniow; 
3 )  ws~olpraca z rodzicami uczni6w: . . &  
4) realizacja z a d ~  dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych 

i opieltuliczych uwzglqdniajqcych potrzeby i zainteresowania uczni6w; 
5 )  troslta o bezpieczenstwo i zdrowie uczniow, w tym ochrona przed przemocq 

i demoralizacjq; 
6) wlasciwa organizacja zajqC; 
7) dbalroSC o warsztat pracy i powierzone mienie; 
8) wspolpraca z instytucjami wspierajqcymi Gimnazjum. 

5 35. 1. Zadaniem nauczycieli pelniqcych funkcjq wychowawcy jest: 
1) planowanie i realizacja dziatan wychowawczych uwzglqdniajqcych zadania olreSlone w 

programie wychowawczym i prograrnie profilaktyki Gimnazjum; 
2) inspirowanie i wspomaganie dziatan indywidualnych i zespolowych uczniow; 
3) wspieranie rodzicow w wypelrnianiu ich funkcji opiekuhczej i wychowawczej; 
4) przygotowanie uczniow do odpowiedzialnego pelnienia r61 w rodzinie i spoleczehstwie; 
5 )  podejmowanie dziatah zapobiegajqcych konfliktom oraz rozwiqzywanie konfliktow w 

oddziale w drodze mediacji; 
6) monitorowanie spelniania obowiqzku szkolnego przez uczniow; 
7) w~lioskowanie i organizowanie pomocy materialnej dla uczniow wymagajqcych wsparcia 

w tym zakresie; 
8) wspolpraca z dyrektorem, pedagogiem oraz instytucjami 6wiadczqcymi kwalifikowanq 

pomoc w rozpoznaniu potrzeb, uzdolnien uczniow, rozwiqzywaniu trudnoici, 
a taltze organizowanie odpowiedniej formy tej pomocy; 

9) informowanie rodzicow i uczniow o przewidywanych ocenach 6rodrocznych 
(rocznych) na tydzien przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

10) infonnowanie rodzic6w uczni6w o przewidywanych niedostatecznych Srodrocznych 
(rocznych) ocenach z miesiqcznym wyprzedzeniem. 

S 36. 1. Zajqcia szkolenia sportowego w Gimnazjum prowadzi trener lub instruktor 
wlaiciwej dyscypliny sportu, zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

2. Trener lub instruktor prowadzi zajqcia sportowe w klasach mistrzostwa sportowego 
zgodnie z programem szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu. 



3. Trenerzy prowadzq dokumentacje przebiegu zajqC w ramach szkolenia sportowego 
zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

4. Kazdy trener jest odpowiedzialny za jakoiC i efekty szkolenia sportowego oraz 
bezpieczenstwo powierzonych jego opiece uczniow. 

5 37. Obowiqzkiem pracownikow niepedagogicznych jest: 
1) punktualne rozpoczynanie i konczenie pracy; 
2) przestrzegmie przepisow Kodeksu pracy oraz postanowieh regulaminow obowiqzujqcych 

w Gimnazjum. 

§ 38. Pracownicy niepedagogiczni majq prawo do: 
1 )  pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
2) ~glaszai~ia dyrektorowi wnioskow dotyczqcych istotnych spraw pracowniczych; 
3) otrzymywailia nagrod i wyr6znien zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

Rozdzial7 
Prawa i obowiilzki uczni6w 

$ 39. Uczniowie inajs) prawo do: 
I )  poszanowania godnoici osobistej; 
2) zapoznawania siq z wewnqtrzszkolnym systemem oceniania; 
3 )  obielitywnej, jawnej i umotywowanej oceny postqpow w nauce; 
4) rozwijania swoich zainteresowari; 
5) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
6) organizowania w porozumieniu z dyrektorem dzialalnoici kulturalnej, oiwiatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wlasnymi potrzebami; 
7) wyboru nauczyciela pelniqcego role opiekuna sanorzqdu uczniowskiego; 
8) korzystania z pomieszczen, pomocy dydaktycznych, ksiqgozbioru biblioteki Gimnazjum; 
9) po~nocy nauczycieli w istotnych dla nich sprawach, w tym do pomocy w przypadku 

trudnoici w nauce. 

5 40. Uczniowie maja, obowiqzek: 
1) systeinatycznego uczqszczania na obowi&cowe zajqcia edukacyjne; 
2) rzetelilego przygotowywania siq do zajed; 
3) usprawiedliwiania nieobecnoSci na zajqciach; 
4) d b a ~ ~ i a  o schludny wyglqd i str6j; 
5 )  przestrzegania zasad kultury wspolzycia w odniesieniu do kolegow, nauczycieli i innych 

pracownikow Gimnazjum; 
6) slosowania siq do obowiqzuja,cych w Girnnazjum regulamin6w i procedur; 
7) dbania o lad i porzqdek w Gimnazjum; 
8) dbania o dobre imiq Gimnazjum. 

5 41.1. Uczeli moze otrzymaC nagrodq za: 
1) najwyzsze oceny z poszczeg6lnych przedmiotow; 
2) szczegolnie wyrozniajqce siq zachowanie; 
3) osiqgniqcia w konkursach i imprezach sportowych; 
4) nienaganna, frekwencjq; 
5) dzialalnoSC na rzecz Gimnazjwn. 

2. Rodzaje nagrod: 
1) pochwala wychowawcy wobec oddzialu; 



2) pochwa1a dyrektora wobec oddziaiu lub wobec wszystkich uczniow Gimnazjum; 
3) dyplom uznania; 
4) nagroda rzeczowa. 

3. W przypadku udowodnienia winy, uczen moie otrzymaC karq za: 
1) nieprzestrzeganie obowi9zk6w ucznia; 
2) posiadanie, uiywanie i rozprowadzanie na terenie Gimnazjum lub w czasie imprez 

organizowanych przez Gimnazjum Srodkow zmieniajqcych 5wiadomoSC; 
3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradziez 

mienia na terenie Gimnazjum lub w czasie imprez organizowanych przez Gimnazjum; 
4) wykroczenie zagrazajqce zyciu i zdrowiu innych czionk6w spolecznoici szkolnej. 

4. Uczen moze otrzymaC za to sarno przewinienie tylko jednq karq. 
5 .  Kara nie moze naruszaC nietykalnoici i godnoici osobistej ucznia. 
6. Wykonanie kary moze zostaC zawieszone na czas pr6by (nie krotszy niz p61 roku) na 

wnioselc wychowawcy lub samorzqdu uczniowskiego. 
7. Rodzaje Itar: 

I )  upomnienie wychowawcy; 
2 )  upomnienie lub nagana dyrektora; 
3) nagana z wpisem do dokunentacji szkolnej ucznia. 

8. Dyrelctor moze zlozyC do L6dzkiego Kuratora OSwiaty wniosek o przeniesienie 
ucznia do innego gimnazjum w szczeg6lnoSci w przypadku: 
1 )  naruszenia przepisow ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) i ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu 
w trzeiwoici i przeciwdziakaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916); 

2) wykroczenia zagrazajqcego zyciu, zdrowiu innych czionkbw spolecznoSci szkolnej; 
3) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradziezy 

mienia na terenie Gimnazjum lub w czasie imprez organizowanych przez Gimnazjum. 
9. W przypadku otrzymania kary, uczen ma prawo odwolad siq do: 

1) dyrektora, gdy kara zostaia udzielona przez wychowawcq; 
2) organu nadzoru pedagogicznego, gdy kara zostaka udzielona przez dyrektora. 

Rozdzial8 
Bezpieczenstwo uczniow 

42. Bezpieczenstwo uczni6w podczas pobytu w Gimnazjum zapewniane jest poprzez: 
1 )  dy~ury nauczycieli na korytarzach i przy wejSciu na teren Gimnazjum w czasie 

wszystlcich przerw miqdzy lekcjami; 
2 )  szltolenie pracowniltow pod wzgledem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami; 
3) ustalenie i zapoznanie calej spoiecznoici Gimnazjum z procedurami postqpowania w 

sytuacjacl~ zagrozenia oraz w naglych wypadkach; 
4) umieszczenie w pracowniach regulaminow korzystania z pracowni; 
5) ozllakowanie ciqgbw komunikacyjnych; 
6) dostosowanie pomieszczen do warunk6w bezpieczenstwa; 
7) zaltup atestowanego sprzqtu; 
8) zabezpieczenia przeciwpozarowe. 



Rozdzia19 
Zasady rekrutacji 

$ 43. Zasady rekrutacji do Gimnazjum okreSla ustawa oraz przepisy wykonawcze do 
niej. 

Rozdzial10 
Wewnqtrzszkolny system oceniania 

5 44.1. Ocenianie osiqgniqd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa siq wedlug 
wew~lqtrzszkolnych zasad oceniania, przyjqtych uchwalq rady pedagogicznej. 

2. Ocenianie wewnqtrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiqgniqd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postqpach w tym zakresie; 
2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postqp6w w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielo~n informacji postqpach, 

trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5 )  ~~mozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy. 

S 45. Nauczyciele na poczqtku kazdego roku szkolnego informujq uczniow oraz ich 
rodzicow (prawnych opiekun6w) o: 
I )  wymaganiach edukacyjnych niezbqdnych do uzyskania poszczeg6lnych Srodrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 
2) trybie oceniania i klasyfikowania; 
3) sposobach sprawdzania osiqgniqd edukacyjnych uczniow; 
4) warunlcach i trybie uzyskania wyzszej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

I 5 46.1. Oceny sq jawne zarowno dla ucznia, jak i jego rodzicow (prawnych 
opiekun6w). 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeli i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) otrzymujq do wglqdu. 

3. Na proibq ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) nauczyciel powinien 
uzasadniC ocenq. 

$ 47.1. Nauczyciel jest obowiqzany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 
I psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowad 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u kt6rego stwierdzono trudnoici 
w uczeniu siq, w tym specyficzne trudnoSci, uniemozliwiajqce sprostanie tym wymaganiom. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nalezy w szczeg6lno6ci brad pod 
Llwagq wysilelc wklada~~y przez ucznia w wywiqzywanie siq z obowiqzkow wynikajqcych ze 
specyfilci tych zajqd. 

$ 48. 1. Oceny biezqce i oceny klasyfikacyjne h6droczne ustala siq wg nastqpujqcej 
sltali: 
I )  celujqcy - cel. - 6; 
2) bardzo dobry - bdb. - 5; 
3) dobry - db. - 4; 
4) dostateczny - dst. - 3; 
5) dopuszczajqcy - dop. - 2; 
6) ~liedostateczny - ndst. - 1. 



2. Ocenq celujqcq, o ktbrej mowa w ust. 1 pkt 1 otrzymuje uczeli, ktory posiadl wiedzq 
i umiejqtnoici znacznie wykraczajqce poza program nauczania przedmiotow w danej klasie, 
tworczo rozwija wlasne uzdolnienia, biegle posluguje siq zdobytymi wiadomoiciami 
w rozwiqzywaniu problemow teoretycznych i praktycznych, a takie osiqga sukcesy 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikujqc siq do 
finalow na szczeblu wojewodzkim. 

3. Ocenq bardzo dobrq, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 otrzymuje uczeli, kt6ry opanowal 
\viadomoici i umiejqtnoici w pelnym zakresie okreilonym programem nauczania z danego 
przedmiotu. Sprawnie posluguje siq zdobytymi wiadomoiciami, samodzielnie rozwipuje 
problelny teoretyczne i praktyczne ujqte w programie nauczania. Potrafi zastosowai: zdobytq 
wiedzq i ulniejqtnoici przy rozwivywaniu zadiui i problem6w. 

4. Ocenq dobrq, o kthrej mowa w ust. 1 pkt 3 otrzymuje uczen, kt6ry opanowal 
wiadomoici okreilone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczajqcym 
wyinagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje, rozwiqzuje samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne o wyiszym, nii irednim stopniu trudnoici. 

5. Ocenq dostatecznq, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 4 otrzymuje uczeli, ktory opanowal 
wiadomoici i umiejqtnoici okreilone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie 
przekraczajqcym wymagan zawartych w podstawie programowej oraz rozwiguje typowe 
zadania teoretyczne i praktyczne o irednim stopniu trudnoici. 

6 .  Ocenq dopuszczajqcq, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 5 otrzymuje uczen, kt6ry ma braki 
w opanowaniu treici programowych, ale braki te nie przekreilajq moiliwoici uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciqgu dalszej nauki. Wykonuje 
typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudnoici. 

7. Ocenq niedostatecznq, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 6 otrzymuje uczen, kt6ry nie 
opanowal wiadomoici i umiejqtnoici okreilonych programem nauczania z danego 
przedmiotu, a braki w wiadomoiciach i urniejqtnobiach uniemoiliwiajq mu dalsze 
przyswajanie wiedzy z danego przedmiotu. 

$ 49. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcq 
Itlasy, nauczycieli oraz uczni6w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
wsp6lzycia spolecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewn@zszkolne ma na celu informowanie ucznia, jego rodzichw lub 
opiekunbw prawnych o jego zachowaniu oraz o postqpach w tym zakresie. 

3. Semestralnq i rocznq ocenq klasyfikacyjnq zachowania ustala siq wedlug 
nastqpujqcej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

4. Ocena zachowania uwzglqdnia w szczeg6lnoici: 
I )  wywipywanie siq z obowipkow ucznia; 
2) postqpowanie zgodne z dobrem spolecznobi szkolnej; 
3) dbakoSC o honor i tradycje szkoly; 
4) clhaloSC o piqlu~o mowy ojczystej; 
5) dbaloiC o bezpieczeristwo i zdrowie wlasne oraz innych os6b; 
6) godne i lwlturalne zachowanie siq w szkole i poza niq; 
7) oitazywanie szacunku innym osobom, 



5 .  Oceny z obowiqzkowych zajqC edukacyjnych nie mogq mieC wplywu na ocenq 
zachowania. 

RozdziaI 11 
Warunki ksztalcenia sportowego 

$ 50. Gimnazjum prowadzi oddzialy sportowe w plywaniu i pilce wodnej. 

5 5 1. Klasy pierwsze, prowadzqce szkolenie sportowe w plywaniu i pike wodnej sq 
tworzone w przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatow spelniajqcych kryteria 
reltrutacyjne oraz posiadajqcych predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny sportu. 

5 52. Oddzialy sportowe realizujq program szkolenia sportowego rownolegle 
z programem ksztalcenia ogolnego wlabiwym dla gimnazjum. W rarnach programu 
szkolenia sportowego Gimnazjum organizuje dla uczni6w obozy szkoleniowe. 

5 53. W oddzialach sportowych realizuje siq ukierunkowany etap szkolenia 
sportowego. 

5 54.1. Gimnazjum moze realizowaC program szkolenia sportowego we wspolpracy 
z polskimi zwiqzkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzqcymi 
dziatalnoSC statutowq w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzqcymi studia 
wyzsze na kierunku zwiqzanym z dziedzinq nauk o kulturze fizycznej. 

2. Wspolpraca moze dotyczyC w szczeg6lnoSci pomocy szkoleniowej, wzajemnego 
udostqpniania obiektow lub urzqdzen sportowych, korzystania z opieki medycznej 
I zabieg6w odnowy biologicznej, prowadzenia badan diagnostycznych, a takie tworzenia 
wa~unltow do uczestnictwa uczniow w zawodach krajowych i miqdzynarodowych. 

3. Warunki wspolpracy, w ktorych mowa w ust. 1, okreSla umowa zawarta pomiqdzy 
organem prowadzqcym szltolq a podmiotem wymienionymi w ust. 1. 

5 55.  Szkolenie sportowe jest prowadzone w ramach zajqC sportowych wedlug 
programow szkolenia sportowego opracowanych dla plywania. 

5 56. Zadaniem Gimnazjum jest stworzenie uczniom optymalnych warunkow, 
umozliwiajqcych godzenie zajqC sportowych z innymi zajqciami edukacyjnymi, 
w szczeg6lnoici przez: 
1) opracowanie tygodniowego planu zaj@ tak, aby rozklad innych zajqC edukacyjnych byl 

dostosowany do rozkladu zajqC sportowych; 
2) dqienie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniow wiadomoici 

objqtych programem nauczania, na zajqciach edukacyjnych; 
3) umozliwienie uczniom osiqgajqcym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczqcym 

w zawodach og6lnopolskich lub miqdzynarodowych realizowania indywidualnego 
programu lub toltu nauki, na podstawie przepidw w sprawie warunkow i trybu 
udzielania zezwoleli na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciqgu calego roku szkolnego, z dostosowaniem 
ich terminow do terminow zawod6w sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych 
od zajq6 dydaktyczno-wychowawczych, okreSlonych w przepisach w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 



5 57. Liczba uczni6w w oddziale sportowym jest uzalezniona od mozliwoSci zebrania 
uczniow o zblizonym poziomie sportowym. 

3 58. W przypadkach uzasadnionych wzglqdami bezpieczenstwa, specyfikq sportu lub 
zroznicowa~lym poziomem sportowym ucznitrw w czasie zajqC sportowych mogq by6 
tworzone grupy Cwiczeniowe. 

8 59. Liczba uczni6w w grupie Cwiczeniowej w Gimnazjum jest uzalezniona od 
mozliwoSci realizowania zadah wynikajqcych z programu szkolenia sportowego przez 
uczniow o zblizonym poziomie sportowym. 

60. Uczni6w niekwalifikujqcych siq do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie 
piselnnej opinii trenera lub instruktora prowadzqcego zajqcia sportowe i opinii lekarza, 
przenosi siq od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddzialu dziatajqcego na 
zasadach og6lnych. 

Rozdziak 12 
Organizacja zajqi. dodatkowych 

§ 61. 1. Gimnazjum organizuje dla uczni6w zajqcia dodatkowe w oparciu o 
przygotowanq ofertq tych zajqC, uwzglqdniajqc potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
zainteresowa~~ia uczniow. 

2. Ofertq zajqt dodatkowych na kolejny rok szkolny ustala rada pedagogiczna. 
3. Zajecia dodatkowe realizowane w Gimnazjum mogq mieC formq: 

1) kol zainteresowan; 
2) zaiqC wspierajqcych rozw6j ucznia; 
3) zajqc przygotowujqcych do konkurs6w przedmiotowych i interdyscyplinamych; 
4) zajqC przygotowujqcych do egzaminu gimnazjalnego. 

4. Szkoka dla form zajgd, o ktorych mowa w ust. 3, prowadzi dzienniki, w kt6rych 
nauczyciel prowadzqcy dokumentuje przebieg tych zajqC z uwzglqdnieniem odrqbnych 
przepisow. 

5. Organizacjq zajgk, o ktorych mowa w ust. 3, bierze siq pod uwagq przy ukladaniu 
tygodniowego rozkladu zajqC edukacyjnych, umozliwiajqc uczniom rowny dostqp do oferty 
zajqC pozalekcyjnych. 

Rozdzial13 
Formy opieki i pomocy uczniom 

5 62. 1. Gi~nnazjum organizuje i udziela pomocy uczniom w ramach i na zasadach 
olweilonych w obowiqzuj~cych w tym zakresie przepisach prawa. 

2. Form opieki i pomocy uczniom, kt6rym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym r6wniez pomocy materialnej, udziela siq 
120 spelnieniu warunkow okrehlonych w odrqbnych przepisach. 

3. Opielta i pomoc udzielana w Gimnazjum moze mieC fomq: 

3) stypendium socjalnego; 
4) dofinansowania doiywiania; 
4) organizacji nauczania indywidualnego; 
5) organizacji zajqC rewalidacyjnych. 



4. Pomoc ucznion~ moze by6 udzielana we wsp6lpracy z: 
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 
2) organeln prowadzqcym Gimnazjum; 
3) miejskim o4rodkiem pomocy spotecznej. 

Rozdzial14 
Organizacja wsp6ldzialania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

5 63. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi Gimnazjum polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
~~cziiia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych mozliwoSci psychofizycznych. 

2. W celu realizacji podstawowych funkcji i z a d ~  Gimnazjum, dla zapewnienia 
prawidkowego rozwoju ucznibw, organizuje wsp6lpracq z poradniami psychologiczno- 
pedagogicznymi oraz innymi organizacjami Swiadczqcymi poradnictwo i specjalistycznq 
polnoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o indywidualne ustalenia 
i oczekiwania osob wymagajqcych pomocy, zgodnie z obowiqzujqcymi w tyrn zaluesie 
przepisanii prawa. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Gimnazjum rodzicom uczni6w 
i nauczycielom polega na wspieraniu rodzic6w i nauczycieli w rozwiqzywaniu problemow 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejqtnoici wychowawczych w celu 
zwiqkszania efektywnoici pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniow. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
wspolpracy z: 
I )  rodzicami uczni6w; 
2) poradiiia~ni psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3 )  placowkani doskonalenia nauczycieli; 
4) inilymi szltolami i placowltami; 
5 )  organizacjami pozarzqdovymi oraz innymi instytucjami dzialajqcymi na rzecz rodziny, 

dzieci i mlodziezy. 

Rozdzial15 
Postanowienia koncowe 

5 64. Gimnazjum uzywa pieczqci urzqdowej zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

5 65 .  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrqbnymi 
przepisami. 

5 66. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej okreilajq odrqbne 
przepisy. 

5 67. Gimnazjum moze posiadak wtasny sztandar, godlo oraz ceremoniat szkolny. 



Uzasadnienie 

Glownym celem utworzenia Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
w Lodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 jest wzbogacenie oferty edukacyjno-sportowej dla 
uzdolnionej sportowo mlodziezy, kt6ra chcialaby rozwijaC swoje umiejqtnoici w zakresie 
ptywania i pikki wodnej. Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego bedzie mialo 
siedzibq w budynku zajmowanym obecnie przez Zesp61 Szk61 Og6lnoksztalcqcych nr 1 przy 
nl. Piotra Czajliowsltiego 14, ktory posiada wyremontowanq pkywalniq, oddanq do uiytku w 
2008 r. Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego bedzie korzystalo z basenu na 
7asadzie porozumienia z Zespolem Szk61 Ogolnoksztalcqcych nr 1. Basen ten jest 
podzielony na 6 torow o dlugobi 25 m i gkqbokokci od 85 do 180 cm. Mogq by6 na nim 
plowadzone treningi dla uczni6w oddziakow sportowych, jak r6wniez zajqcia nauki plywania 
dla pozostalych uczniow. Takie zaplecze pozwoli na funkcjonowanie zar6wno oddziak6w 
ogolnodostqpnych w Zespole Szkok Og6lnokszt~cqcych nr 1, jak tez oddziai6w sportowych 
w nowoutworzonym Publicznym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (obie jednostki bqdq 
mieicily siq w tym samym budynku). 

W ramach Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w todzi uczniowie 
bqdq realizowali zarowno program ksztakcenia ogolnego, jak i sportowego. Uczniowie 
uczqszczajqcy do Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego bqdq mieli zapewniony 
wysoki poziom ksztalcenia, profesjonalnq kadrq pedagogicznq i szkoleniowq, 16 godzin 
zajqC ksztalcenia sportowego oraz nowoczesnq bazq sportowq do realizacji procesu 
szkoleniowego. 

Utworzenie Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w todzi umozliwi 
nowopowolanej szkole pozyskanie dodatkowych irodk6w finansowych z Polskiego Zwiqzku 
Plywackiego w wysokoici od 60 000 z1 do 600 000 zl. Kwota dofinansowania uzaleiniona 
bedzie od sportowych osiqgniqk uczni6w szkoly. Uzyskanie dofinansowania, o ktorym mowa 
powyzej, nie jest mozliwe w przypadku funkcjonowania oddzialow sportowych 
L\ dotychczas funlicjonujqcych szkolach, dla ktorych organem prowadzqcym jest Miasto 
Lhdi. 


