Zarządzenie Nr 555/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 maja 2015 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki
Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części dotyczącej szkolnego sportu
dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 5a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013r. Poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4
pkt 1 Uchwały Nr 848/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka, zarządza się
co następuje.
§ 1.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie
projekt Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części dotyczącej
szkolnego sportu dzieci i młodzieży, zwany dalej „projektem”, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ustala się następujące formy konsultacji społecznych projektu:
1. konsultacje na posiedzeniu Płockiej Rady Sportu;
2. konsultacje na posiedzeniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
3. zebrania z mieszkańcami, w szczególności ze szkołami i organizacjami
pozarządowymi;
4. badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka w zakładce: Forum konsultacji społecznych oraz wyłożenie
dokumentu w wersji papierowej do wglądu w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu
Miasta Płocka.
§ 3.
1. Konsultacje społeczne projektu będą obejmowały zasięg całego miasta Płocka.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych projektu są wszyscy
mieszkańcy Płocka indywidualnie oraz za pośrednictwem Rad Mieszkańców Osiedli,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, itp. organizacji.
§ 4.
Konsultacje społeczne projektu odbędą się w okresie od 07 maja 2015 roku do 29
maja 2015 roku.

§ 5.
Opinie, propozycje, uwagi należy składać pisemnie za pomocą karty uwag, która
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia w siedzibie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu
Miasta Płocka lub poprzez internetowe Forum konsultacji społecznych w terminie do
29 maja 2015 roku.
§ 6.
Na jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
wyznacza się Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka.
§ 7.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka w zakładce: konsultacje społeczne w terminie 21 dni od dnia
upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii, propozycji i uwag.
§ 8.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki
Społecznej.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/2015
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015r.

projekt Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części dotyczącej
szkolnego sportu dzieci i młodzieży.

Oddziały sportowe, szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego
tworzone są w celu kształcenia dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach
sportowych oraz odpowiednich warunkach zdrowotnych.
Oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych, szkoły sportowe
i szkoły mistrzostwa sportowego organizuje się na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z dnia 16 października
2012 r., poz. 1129) oraz procedurach opracowanych przez Wydział Edukacji i
Kultury, zgodnie z którymi zakładanie i prowadzenie oddziałów sportowych,
szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego należy do zadań organu
prowadzącego, tj. Gminy Miasto Płock. Podstawowymi warunkami utworzenia
tego typu szkół i oddziałów, w oparciu o niniejszą Politykę są:
1) podjęcie stosownej uchwały przez radę pedagogiczną danej szkoły,
2) posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do
prowadzenia szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportowej,
3) opracowanie przez szkołę wieloletnich programów szkolenia sportowego
dla określonej dyscypliny sportu,
4) posiadanie przez szkołę odpowiedniej wykwalifikowanej kadry
nauczycielsko – trenerskiej,
5) powołanie szkoły sportowej lub oddziału sportowego wymaga uzgodnienia
z Wydziałem Edukacji i Kultury i Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu
Miasta Płocka.
W Płocku aktualnie funkcjonują:
1. oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych,

2. szkoła sportowa,
3. szkoła mistrzostwa sportowego.

Od 1 września 2014 r. szkolny sport dzieci i młodzieży w Płocku
funkcjonuje w sposób następujący:
1. Oddziały sportowe:
Szkoła Podstawowa Nr 3 /piłka ręczna/
Szkoła Podstawowa Nr 5 /piłka nożna/
Szkoła Podstawowa Nr 6 /lekka atletyka/
Szkoła Podstawowa Nr 11 /piłka nożna/
Szkoła Podstawowa Nr 12 /piłka nożna/
Szkoła Podstawowa Nr 16 /piłka ręczna/
Szkoła Podstawowa Nr 17 /piłka nożna/
Szkoła Podstawowa Nr 18 /lekka atletyka/
Szkoła Podstawowa Nr 20 /lekka atletyka/
Szkoła Podstawowa Nr 21 /piłka ręczna, koszykówka/
Szkoła Podstawowa Nr 22 /piłka siatkowa, pływanie, piłka nożna/
Szkoła Podstawowa Nr 23 /piłka ręczna, piłka siatkowa/
Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 /lekka atletyka, piłka ręczna/
Gimnazjum Nr 4 /piłka nożna/
Gimnazjum Nr 5 /piłka ręczna/
Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół nr 5 /piłka ręczna, pływanie/
Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Technicznych / piłka nożna, piłka
ręczna/
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 /piłka ręczna, lekka
atletyka/
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych /piłka nożna,
piłka ręczna/

Liczba oddziałów sportowych tworzonych w Mieście Płocku w w/w
szkołach w poszczególnych latach szkolnych jest zależna od naboru uczniów,
deklarujących chęć i gotowość do uczęszczania do takiego oddziału w
danym

roku

szkolnym,

spełniających

jednocześnie

warunki

przyjęcia

zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Głównym zadaniem związanym z funkcjonowaniem oddziałów sportowych
w Płocku jest wdrożenie i realizacja, począwszy od szkół podstawowych,
programu
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sportowego

dla
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uzdolnionych

preferujących wiodące dyscypliny sportowe w Mieście Płocku.
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reprezentującymi daną dyscyplinę sportu. System edukacji w Płocku
powinien zapewnić ciągłość kształcenia sportowego poprzez kontynuację
programów

szkolenia

podstawowej,

sportowego,

gimnazjalnej

i

w
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głównie

dyscyplinach

w
w
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2. Szkoła sportowa:
Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół nr 2 /piłka ręczna, koszykówka/
3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego funkcjonująca w ramach Zespołu
Szkół Technicznych z dyscypliną: wioślarstwo.
Płocka Szkolna Akademia Sportu.
W długofalowej Polityce należy dążyć do powołania w mieście Płockiej
Szkolnej Akademii Sportu (PSAS), która objęłaby płockie szkoły szkoleniem
młodzieży w dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka nożna, piłki ręczna,
piłka siatkowa, koszykówka oraz lekka atletyka i pływanie.
Celem akademii jest:
1. Wychowanie dzieci młodzieży poprzez sport.
2. Rozbudzenie zainteresowań sportem i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Budowa profesjonalnego systemu szkolenia w ramach systemu edukacji.
4. Podnoszenie poziomu szkolenia, wyników i osiągnięć w danej dyscyplinie
sportowej.
5. Umiejętność łączenia nauki z uprawianiem sportu.
6. Możliwość uprawiania sportu dla utalentowanej młodzieży pochodzącej z
rożnych środowisk Miasta Płocka.
Korzyści wdrożenia projektu:
1) kreowanie pokolenia kulturalnego kibica,
2) kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży

poprzez aktywność sportową,
3) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z różnych środowisk harmonijna współpraca ogniw wychowawczych: dom – szkoła – klub
sportowy,
4) jasna i klarowna koncepcja szkolenia w oparciu o system oświaty,
5) propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

PSAS będzie funkcjonował w oparciu o wykorzystanie miejskiej infrastruktury
sportowej (obiekty szkolne, Stadion Wisły Płock S.A., Centrum WidowiskowoSportowe J. B. w Płocku, Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku.
Płocka Szkolna Akademia Sportu (PSAS) funkcjonowałaby w oparciu o
oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych i szkole sportowej.
Struktura PSAS:

1. Płocka Akademia Piłki Nożnej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 17
Szkoła Podstawowa nr 22
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych

2. Płocka Akademia Piłki Ręcznej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 16
Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 2
Szkoła Podstawowa nr 23
Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 2
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1

3. Płocka Akademia Lekkiej Atletyki:
1)
2)
3)
4)
5)

Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoła Podstawowa nr 20
Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1

4. Płocka Akademia Koszykówki:
1) Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole szkół nr 2
2) Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 2
5. Płocka Akademia Piłki Siatkowej:
1)
2)
2)
3)

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 23
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 5
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3

6. Płocka Akademia Pływania:
1) Szkoła Podstawowa nr 22
2) Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 5
Koordynacja funkcjonowania oddziałów sportowych w zakresie naboru,
realizowania

programów

szkolenia

sportowego,

monitorowania

spraw

związanych z ich funkcjonowaniem i drożnością stworzonej struktury powinna
należeć

do

kompetencji

Wydziału

Edukacji

i

Kultury

przy

współpracy

merytorycznej Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka.
Niezależnie od powołania PSAS, w Płocku w dalszym ciągu powinna
funkcjonować Szkoła Mistrzostwa Sportowego z sekcją wioślarstwa, jak
również

powinien

zostać

stworzony

szkolny

systemu

współzawodnictwa

sportowego, obejmujący uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
Współzawodnictwo sportowe jest motorem postępu i rozwoju każdej
dyscypliny. Należy umożliwić stworzenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w
dyscyplinach uznanych za priorytetowe i preferowane, przy wykorzystaniu
aktualnego
wiekowych,

potencjału.
pozwolą

Oddzielne
na

klasyfikacje

wyłonienie

dla

najlepszych

poszczególnych
sportowców.

grup

System

przewiduje rozegranie na koniec roku szkolnego finałów w poszczególnych
dyscyplinach. Należy zwrócić szczególną uwagę na organizację i ceremoniał
całego cyklu rozgrywek wraz z finałami. Organizatorami współzawodnictwa
będą: Płocki Szkolny Związek Sportowy, szkoły, kluby, rodzice, Miejski Zespół
Obiektów Sportowych J. B. w Płocku. Patronat medialny sprawować powinny
płockie media: prasa, media internetowe, lokalne radio i telewizja.
W 2013 roku została powołana w Płocku niepubliczna Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w piłce ręcznej, która z czasem powinna przekształcić się w
„Centrum Szkolenia Piłki Ręcznej w Polsce”. Można by również rozważyć w
przyszłości powołanie w Płocku, we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w
Polsce, Szkoły Trenerów Piłki Ręcznej, na wzór utworzonej niedawno w Białej
Podlaskiej Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Realizacja tych
zamierzeń sprawi, że faktycznie Płock stanie się „polską stolicą piłki ręcznej”.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 555/2015
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015r.

Wydział Sportu i Rekreacji
Urząd Miasta Płocka

KARTA UWAG DO PROJEKTU Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w
części dotyczącej Szkolnego sportu dzieci i młodzieży.
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