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W nawiązaniu do pisma o sygnaturze akt BR.0003.42.2020.DR oraz przeprowadzonych

rozmów uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na utworzenie oddziału sportowego -

dyscyplina koszykówka - w kł. I

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica

w Żyrardowie, funkcjonującego w roku szkolnym 2021/2022 jako klasa pierwsza, w roku

2022/2023 jako klasa druga, w roku szkolnym 2023/2024 jako klasa trzecia. Ponadto będzie
zorganizowany w tejże Szkole nabór do oddziału sportowego w klasie IV w ww. kolejnych
latach szkolnych.
Z kolei w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie od roku

2021/2022 rozpocznie funkcjonowanie w klasie IV oddział sportowy - dyscyplina siatkówka.
Prowadzenie zajęć w tym oddziale sportowym będzie dotyczyło kolejnych lat szkolnych:

2022/2023 kl. V, 2023/2024 kl. VI, 2024/2025 kl. VII, 2025/2026 kl. VIII.
Oprócz tego pragnę dodać, że w miejskich szkołach następuje - zgodnie z prawem
oświatowym - podział na grupy międzyoddziałowe na zajęciach wychowania fizycznego,

języków obcych czy informatyki. W naszych jednostkach prowadzone są zajęcia z języka

angielskiego jako pierwszego wyboru oraz z języków: francuskiego, hiszpańskiego,

niemieckiego, rosyjskiego - zależnie od szkoły. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Żeromskiego uczeń ma do wyboru język angielski jako wiodący niezależnie

od oddziału. Kandydat do Liceum ma możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych

na maturze, co jest uwarunkowane profilem klasy. Uczniowie korzystają z rozszerzeń

z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, informatyka, biologia, chemia,

geografia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W klasie biologiczno-chemicznej

są prowadzone zajęcia z języka angielskiego z elementami w kierunku studiów medycznych,
natomiast w klasie z rozszerzonym językiem polskim i historią z elementami w kierunku
studiów prawniczych. Dodatkowo klasy te korzystają z zajęć języka łacińskiego.
Podział na grupy na językach, informatyce czy wychowaniu

fizycznym zależy

od liczebności klas. Zajęcia wychowania fizycznego głównie dzieli się na grupy chłopców
i dziewczynek lub tworzy grupy międzyoddziałowe dziewcząt i chłopców.

