Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia
nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby

Publicznej

Szkoły

Podstawowej

Specjalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 89 ust. 1,
3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 roku ośmioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby szkoły z dotychczasowej,
znajdującej się przy ul. Jagiellońskiej 61, 70–382 Szczecin, na nową przy ul. Adama Mickiewicza 23,
70-383 Szczecin.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia szkoły
wymienionej w § 1.
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 1., rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 52 w Szczecinie oraz rodziców uczniów dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego
nr 48 w Szczecinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61
jest ośmioletnią szkołą podstawową specjalną bez ustalonego obwodu szkolnego, przeznaczoną dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od lat szkoła specjalizuje się
w kształceniu uczniów dotkniętych tym rodzajem niepełnosprawności oraz sprzężonej z inną — autyzmem.
Szkoła organizuje także zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim. W bieżącym roku szkolnym w szkole funkcjonują:
* 2 oddziały pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (I-III) – 7 uczniów,
* 5 oddziałów drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (IV-VIII) – 14 uczniów,
* 3 oddziały dotychczasowego gimnazjum specjalnego – 15 uczniów,
* 2 zespoły rewalidacyjno–wychowawcze – 8 osób.
Jeden z ww. oddziałów oraz oba zespoły rewalidacyjno–wychowawcze zostały zorganizowane w ww. szkole
wyłącznie w celu wsparcia działalności Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie
(jednostka pomocy społecznej z siedzibą przy pl. Jakuba Wujka 6).
Siedziba SPS nr 52 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61 mieści się w „zabytkowym” budynku,
którego stan techniczny uniemożliwia pełne dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Modernizacja nieruchomości wymagałaby znacznych nakładów remontowych (wg kosztorysu
inwestorskiego z 2016 r. koszt przebudowy wynosiłby 4 850 015 zł netto, a dodatkowo przebudowa
obiektów sportowych około 1 500 000, 00 zł). Proponuje się więc zmianę siedziby szkoły
z dotychczasowej, znajdującej się przy ul. Jagiellońskiej 61 na nową, znajdującą się w budynku po
dotychczasowym Gimnazjum nr 21 przy ul. Mickiewicza 23. Nowy budynek jest przestronny, posiada
lepszą bazę sportową, jest położony w bardzo dobrej, dostępnej komunikacyjnie lokalizacji, która umożliwi
dogodny dojazd do szkoły różnymi środkami transportu (komunikacja miejsca, dowóz organizowany przez
rodziców oraz transport uczniów niepełnosprawnych zapewniany przez szczeciński SOKON). Przy budynku
znajdują sie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w okolicy są bezpłatne parkingi miejskie oraz
oznaczone, bezpieczne, nowo wyremontowane przejścia dla pieszych, a także — drogowe oznaczenia
poziome i pionowe z informacją o bliskości placówki oświatowej. Część budynku została zaadoptowana do
celów prowadzenia działalności diagnostyczno–terapeutycznej przez Centrum Psychologiczno–
Pedagogiczne w Szczecinie (CPP) — poradni wyspecjalizowanej w działaniach na rzecz dzieci
autystycznych. Umieszczenie więc specjalnej szkoły podstawowej z dziećmi dotkniętymi autyzmem
w budynku, w którym siedzibę ma poradnia psychologiczno–pedagogiczna, specjalizująca się w działaniach
na rzecz dzieci autystycznych — stanowi dodatkowy argument przemawiający za zmianą siedziby SPS
nr 52 w Szczecinie. CPP wspólnie ze szkołą będą mogły objąć kompleksową opieką dzieci z ww. rodzajem
niepełnosprawności.
Nowa siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie nie ograniczy jej oferty
edukacyjnej, nie doprowadzi także do zmian w dotychczasowej organizacji jednostki. Wszyscy uczniowie
będą mieli zagwarantowaną kontynuację kształcenia na dotychczasowych zasadach.
Przekształcenie szkoły poprzez zmianę jej siedziby jest dokonywane — w myśl obowiązujących
przepisów prawa — w tej samej dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji szkoły. Etap pierwszy
to podjęcie przez radę gminy zamiaru przekształcenia szkoły poprzez zmianę siedziby w formie uchwały,
którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ
prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie jej
przekształcenia. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkołę
przejść do drugiego etapu procedury, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą intencyjną, lecz
aktem prawa lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły.
Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę, której skutkiem
ma być zmiana siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie.
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