
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy                                   
ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru 
przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58

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, 9 i 10 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 likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 roku Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 
wchodzącej w jego skład. 

§ 2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2021 roku Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 w Szczecinie poprzez:

1) zmianę jego nazwy w brzmieniu — „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie” na 
nazwę — „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szczecinie”;

2) zmianę adresu jego siedziby z dotychczasowej przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie  na nową 
przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie, z uwzględnieniem innej lokalizacji 
prowadzenia kształcenia specjalnego dla wychowanków–uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 19 w Szczecinie, wchodzącej jego w skład, w budynku przy ul. Przylesie 17 w Szczecinie.

§ 3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Szczecinie oraz Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 
nr 11 w Szczecinie, wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, 
z dniem 1 września 2021 roku wejdą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szczecinie przy 
ul. Batalionów Chłopskich 115 oraz przy ul. Przylesie 17. 

§ 4. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2021 roku uczniom Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 4 w Szczecinie, o której mowa w § 1.,  kontynuacji kształcenia specjalnego w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 19, która — z dniem 1 września 2021 roku — wejdzie w skład 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 115 oraz przy 
ul. Przylesie 17.  

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji młodzieżowego 
ośrodka socjoterapii, o którym mowa w § 1., w tym szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w jego 
skład oraz w sprawie przekształcenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii, o którym mowa § 2.  

§ 6. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie o zamiarze jego likwidacji, 
w tym szkoły podstawowej specjalnej, wchodzącej w jego skład. 

§ 7. Zobowiązuje się i upoważania Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
wychowanków oraz pełnoletnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 
w Szczecinie o zamiarze przekształcenia Ośrodka zgodnie z brzmieniem § 2.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
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UZASADNIENIE

W Szczecinie funkcjonują od lat dwa młodzieżowe ośrodki socjoterapii, które dotychczas tworzyły
wzajemnie uzupełniającą się ofertę edukacyjno–wychowawczą dla dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 przy ul. Przylesie 17 oferował
kształcenie specjalne na poziomie klas IV–VI szkoły podstawowej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
przy ul. Jagiellońskiej 58 oferował zaś kształcenie specjalne na poziomie gimnazjum oraz zasadniczej
szkoły zawodowej. Po przeprowadzeniu 1. etapu reformy ustroju szkolnego i przekształceniu gimnazjów
specjalnych w szkoły podstawowe specjalne, oferta edukacyjna obu ośrodków stała się na poziomie szkoły
podstawowej taka sama, co obrazuje poniższa tabela.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1
ul. Przylesie 17

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
ul. Jagiellońska 58

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4
klasy IV-VIII

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
klasy IV-VIII

--- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 11

Obie placówki systematycznie dostosowały swoje bazy lokalowe do dotychczasowych potrzeb.
Niejednokrotnie musiały też mierzyć się z koniecznością modyfikacji oferty ze względu na ograniczone
warunki lokalowe. Sytuację organizacyjną obu ośrodków w bieżącym roku szkolnym przedstawia poniższa
tabela.

Baza placówek MOS-1 MOS-2

liczba oddziałów 2018/2019
liczba uczniów / wychowanków

5 + 4 grupy wychowawcze
58 + 48 zakwaterowanych

8 + 6(SP) i 9(BSIst.) grup wychowaw.
82 + 59 zakwaterowanych

wielkość budynku(ów)

4 sale lekcyjnych (80m2)
1 pracownia (15 m2)
1 biblioteka (15 m2)
3 gabinety (45 m2)
7 innych (80 m2)

8 sal lekcyjnych (288 m2)
1 pracownia (35 m2)
8 prac. zaw. (171 m2)
3 biblioteki (59 m2)
1 wielofunkc. (20 m2)
4 gabinety (50 m2)
1 inne (140 m2)

stan techniczny

zbyt mała liczba pomieszczeń, aby
zapewnić ciągłość etapu
edukacyjnego;
brak możliwości adaptacji
pomieszczeń oraz rozbudowy
budynku

baza wykorzystana optymalnie, ale
w przypadku potrzeby zapewnienia
ciągłości etapu edukacyjnego wystąpi
konieczność ograniczenia liczby
oddziałów do tylko jednego na poziomie
każdej klasy;
brak możliwości rozbudowy;

zabytkowy „pałacyk”, wymaga
znacznych nakładów remontowych

poprawny

obiekty sportowe/place zabaw

brak sali,
teren na plac zabaw 400 m²,
tereny na kompleks boisk
sportowych

1 sala gim. (130 m2)
4 pomieszcz. (73 m2)
teren na boisko sportowe

świetlica 4 grupy całodobowe
6 grup całodobowych, w tym 1 grupa
adaptacji społecznej,
3 grupy dzienne

kuchnia/stołówka tak (100 m2) tak (307 m2)

Aby zintegrować ofertę obu placówek, poprawić warunki pobytu obecnych i przyszłych wychowanków
ośrodków oraz zoptymalizować ich finansowanie i zarządzanie, proponuje się połączenie ośrodków poprzez:

1. Przeniesienie z dniem 1 września 2021 r. MOS nr 2 do nowej siedziby przy ul. Batalionów
Chłopskich 115 (przekształcenie poprzez zmianę siedziby) — z dniem 1 września 2020 roku
nieruchomość, po jej opuszczeniu przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zostanie
poddana kompleksowej modernizacji.

2. Likwidację z dniem 31 sierpnia 2021 r. MOS nr 1 (w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego
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skład) i ustanowienie od 1 września 2021 r. budynku przy ul. Przylesie 17 jako innej lokalizacji
prowadzenia kształcenia specjalnego dla wychowanków i uczniów MOS nr 2 oraz
dotychczasowego MOS nr 1.

Wszyscy wychowankowie MOS nr 1 i MOS nr 2, którzy do 31.08.2021 r. nie ukończą nauki będą
od 1 września 2021 r. kontynuowali kształcenie w przekształconym MOS, tj. uczniowie klas IV–VI szkoły
podstawowej specjalnej — w bazie zlokalizowanej przy ul. Przylesie 17, zaś młodzież z klas VII–VIII
szkoły podstawowej specjalnej oraz uczniowie szkoły branżowej specjalnej I stopnia — siedzibie przy
ul. Batalionów Chłopskich 115. Po przeprowadzeniu ww. zmian Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy
ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie będzie zorganizowany w następujący sposób:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szczecinie

siedziba:
ul. Batalionów Chłopskich 115

inna lokalizacja prowadzenia zajęć:
ul. Przylesie 17

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
klasy VII-VIII

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
klasy IV-VI

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 11 ---

Z uwagi na to, że — po połączeniu obu młodzieżowych ośrodków socjoterapii — pozostanie w sieci
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin wyłącznie jeden tego typu
ośrodek, proponuje się jego przekształcenie poprzez zmianę nazwy z „Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
nr 2 w Szczecinie” na „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szczecinie”.

W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1
przy ul. Przylesie 17, w tym szkołę podstawową specjalną wchodzącego w jego skład, dokonuje się
w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji ośrodka
w formie uchwały, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną; następnie —
zawiadomienie rodziców wychowanków ośrodka o zamiarze jego likwidacji i zapewnieniu kontynuacji
kształcenia w szkole podstawowej specjalnej w MOS nr 2 w Szczecinie. Na tym etapie działań, organ
prowadzący ośrodek jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji
MOS nr 1, w tym szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w jego skład. 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 zamknięcia
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie.

W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, aktu przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 2 w Szczecinie poprzez zmianę jego siedziby oraz zmianę jego nazwy dokonuje się w tej
samej dwuetapowej procedurze, jak likwidację placówki.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę zmierzającą do
połączenia obu młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
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