
Odpowiedi Burmistrza na petycjq mieszkatic6w 

Szanowni Paristwo, 

w odpowiedzi na petycjq skierowanq do mnie w sprawie warunkdw lokalowych zajqd 
wychowania fizycznego dla dzieci klas I -Ill w Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Serocku 
informujq, ii na bieiqco analizowane sq warunki w jakich odbywajq sie zajqcia ruchowe w klasach 
I - Ill oraz zajecia wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoty podstawowej i gimnazjum 
w Serocku. 

Zachecamy szkoty, aby w ramach obowiqzkowych zajqd wychowania fizycznego, 
w jak najwiqkszym zakresie realizowaty wychowanie fizyczne w formie zajed do wyboru przez uczniow, 
ktore mogq odbywad siq poza salq gimnastycznq i halq sportowq zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiqzkowych zajqd 
wychowania fizycznego (D2.U. nr 175, poz. 1042). 

Od kilku lat wsp6tpracujemy z Powiatowym Zespotem Szk6t Ponadgimnazjalnych w Serocku 
oraz Starostwem Powiatowym w Legionowie w zakresie korzystania z hali sportowej do prowadzenia 
zajed wychowania fizycznego dla uczni6w gimnazjum i szkoty podstawowej w Serocku. 

W lipcu tego roku ponownie zwr6citem sie do Starosty Legionowskiego o przeanalizowanie 
moiliwoici zwiekszenia dostepnofci hali sportowej dla gimnazjum i szkoly podstawowej w Serocku 
w roku szkolnym 2016/2017 wskazujqc na moiliwofd wykorzystania podziatu hali na sektory, 
co umoiliwityby zwiekszenie ilofci grup, kt6re jednoczefnie odbywajq zajecia w hali. 

W drugiej potowie sierpnia spotkajq siq Dyrektorzy szk6t w Serocku aby ustalid liczbq godzin 
oraz dni i godziny tygodnia, w kt6rych uczniowie gimnazjum w Serocku i starszych klas szkoty 
podstawowej w Serocku, bedq odbywad zajecia wychowania fizycznego w hali sportowej Powiatowego 
Zespotu Szk61 Ponadgimnazjalnych w Serocku, co sprawi, i e  w wiekszym stopniu bedzie odciqiona sala 
gimnastyczna w szkole podstawowej w Serocku i powinno to umoiliwid organizacjq zajeC ruchowych 
w sali gimnastycznej takie dla klas 1-111. 

Ponadto bqdziemy poszukiwad moiliwoici poprawy sytuacji w sposobie organizowania zajqC, 
wskazujqc na r6ine formy zajqd z moiliwokiq ich realizacji na boiskach i w terenie . 

Pracujemy takie nad koncepcjq rozwoju bazy sportowej, kt6ra stuiytaby szkole, ale takie 
Oirodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku. W nadchodzqcym roku szkolnym planujemy kontynuacjq 
programu nauki ptywania dla klas Ill szk6t podstawowych. 


