
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym 
przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia 
w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy           
ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy
ul. Grzymińskiej 6

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 2020 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie 
przy ul. Szpitalnej 15, w tym: Przedszkola Specjalnego nr 6, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 22 
i Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 — wchodzących w jego skład. 

§ 2. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2020 roku uczniom Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 22 w Szczecinie, o której mowa w § 1.,  kontynuacji kształcenia specjalnego, 
z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności, w Szkole Podstawowej Specjalnej 
nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo 
Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6.  

§ 3. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2020 roku uczniom Branżowej Szkoły 
Specjalnej I stopnia nr 13 w Szczecinie, o której mowa w § 1., kontynuacji kształcenia w zawodach: 
kucharz, introligator oraz cukiernik w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie 
przy ul. Grzymińskiej 6.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji specjalnego ośrodka 
szkolnego–wychowawczego, o którym mowa w § 1., w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego 
skład.

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
uczniów odpowiednio Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 22 i Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia 
nr 13, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie, o zamiarze jego likwidacji, w tym szkół 
wchodzących w jego skład, oraz o zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach zgodnie 
z brzmieniem § 3. 

§ 6. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach zgodnie 
z brzmieniem § 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
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UZASADNIENIE

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena
w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla
niepełnosprawnych uczniów niesłyszących. Ośrodek posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.
Wyspecjalizował się w wykorzystywaniu języka migowego jako metody komunikacji z dziećmi
niesłyszącymi, dlatego też kandydatami do szkół wchodzących w skład Ośrodka byli najczęściej uczniowie
niesłyszący, a także uczniowie słabosłyszący z dodatkowymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi lub
znacznie utrudniającymi przyswojenie komunikacji werbalnej. Od kilku lat, mimo bogatej oferty
edukacyjnej i wysoce wykwalifikowanej kadry, zaobserwowano zmniejszającą się systematycznie
w Ośrodku liczbę niepełnosprawnych kandydatów dotkniętych ww. rodzajem niepełnosprawności. Wpływ
na ten stan rzeczy mogła mieć zmiana podejścia środowiska lekarskiego oraz specjalistów–surdopedagogów
do rehabilitacji dzieci niesłyszących, którą można opisać w trzech punktach:
1) wczesne wszczepianie implantów ślimakowych dzieciom ze stwierdzonym niedosłuchem;
2) rehabilitacja ukierunkowana na przyswojenie mowy werbalnej, nie migowej;
3) promować edukację włączającą, polegająca na wspólnym kształceniu uczniów niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi w szkołach ogólnodostepnych lub oddziałach integracyjnych, nie zaś — w szkołach
specjalnych czy oddziałach specjalnych.
Poniższa tabela przedstawia spadek wychowanków Ośrodka oraz uczniów szkół, wchodzących w jego

skład, na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
liczba uczniów i oddziałów szkolnych na podstawie raportów SIO (stan na 30 września)

rok szkolny liczba oddziałów liczba uczniów

2008/2009 22 81
2010/2011 13 74
2012/2013 12 71
2014/2015 9 50
2016/2017 7 30
2018/2019 6 26

Ponadto od roku 2014 obserwujemy wśród rodziców dzieci dotniętych ww. rodzajem
niepełnosprawności całkowity brak zainteresowania przedszkolem, wchodzącym w skład Ośrodka (od
pięciu lat szkolnych nie utworzono żadnego oddziału). W bieżącym roku szkolnym naukę i opiekę dla 26
wychowanków Ośrodka zapewnia łącznie 33 nauczycieli i wychowawców (w Ośrodku jest więc w tej
chwili więcej nauczycieli niż samych uczniów).

W Szczecinie funkcjonuje również druga placówka posiadająca wieloletnie doświadczenie
w kształceniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6. W skład tej placówki wchodzą:
szkoła podstawowa specjalna (z oddziałem przedszkolnym), branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz
liceum ogólnokształcące specjalne. Placówka pełni również funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno–
rehabilitacyjno–opiekuńczaego, realizującego zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w ramach rządowego programu „Za życiem”.

Planuje się więc zintegrować ofertę obu Ośrodków poprzez likwidację Ośrodka przy ul. Szpitalnej 15
i zapewnienie kontynuacji kształcenia wszystkim jego wychowankom w szkołach Specjalnego Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6. Dyrektorzy
obu placówek wyrazili na to zgodę i są w tej chwili na etapie opracowywania koncepcji połączenia obu
Ośrodków, uwzględniającą m.in. zasady naboru wychowanków w okresie przejściowym, harmonogram
przenoszenia uczniów oraz propozycje dotyczące zatrudnienia pracowników. Działanie obu dyrektorów
w tym zakresie jest podejmowane po to, aby proces likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 został przeprowadzony
w sposób korzystny dla wszystkich stron (uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także
pracowników niebędących nauczycielami). Wyłącznie wspólne działania gwarantują stworzenie
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optymalnej, nowoczesnej, dostosowanej do aktualnych potrzeb oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
z wadą słuchu. Do 2020 roku baza Ośrodka przy ul. Grzymińskiej 6 zostanie zmodernizowana odpowiednio
do potrzeb, wynikających z opracowanej koncepcji. Dlatego połączenie obu ośrodków nastąpi dopiero po
upływie dwóch lat szkolnych.

Z dniem 1 września 2020 r. (rok szkolny 2020/2021) wszyscy uczniowie, którzy nie ukończą
kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących przed dniem
likwidacji, zostaną przeniesieni do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo
Słyszących lub skierowani do innych szkół/placówek (zgodnie z wolą rodziców, w miarę wolnych miejsc).
Kontynuacja kształcenia w zawodach będzie zapewniona poprzez przeniesienie kierunków funkcjonujących
w likwidowanej Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 13 (kucharz, introligator, cukiernik) do
Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci
Słabo Słyszących. Biorąc pod uwagę obecny stany klas w szkołach, wchodzących w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, przewiduje się, że w roku szkolnym
2020/2021 będzie należało zapewnić kontynuację kształcenia dla: 6 uczniów w 2 oddziałach klas łączonych
VI-VIII szkoły podstawowej i 7 uczniom w 2 oddziałach branżowej szkoły specjalnej I stopnia (kucharz,
introligator).

W myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, likwidacji Ośroda, w tym
przedszkola i szkół, wchodzących w jego skład, dokonuje się w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to
podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji placówki w formie uchwały, którą w zasadach techniki
prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ prowadzący placówkę jest
zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie jej likwidacji. Wyłącznie pozytywna
opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu placówkę przejść do drugiego etapu procedury
likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą intencyjną, lecz aktem prawa
lokalnego w sprawie zamknięcia Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa
Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną,
której skutkiem ma być połączenie obu specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych dla dzieci
słabosłyszących i niesłyszących.
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