
Projekt

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia  2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych

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 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9, a także art. 
91 ust. 1 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248) Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa  Specjalna  nr 31,

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

– w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa  Specjalna  nr 31,

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia
do  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia, o którym 
mowa w § 1.,  tj. specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w zespół szkół specjalnych.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
uczniów/wychowanków oraz pełnoletnich uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3  o zamiarze przekształcenia o którym mowa
w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 jest prowadzony
dla dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
ze względu na niepełnosprawności sprzężone z ww. W skład placówki wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31,

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1.

Co do zasady, wychowankami placówek typu specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, a co za tym
idzie uczniami szkół wchodzących w jego skład, mogą być dzieci i młodzież, które z powodu swojej
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania (brak odpowiedniej oferty
edukacyjnej w powiecie zamieszkania dziecka). Dzieci te, ze względu na odległość od miejsca
zamieszkania korzystają z całodobowego zakwaterowania i opieki w grupach wychowawczych (od
poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych, okresów świąt, ferii i wakacji).
Uczniami szkół wchodzących w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego są wyłącznie jego
wychowankowie (zakwaterowani). Istnieje także możliwość, że do szkół wchodzących w skład
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego uczęszczają dzieci i młodzież niezakwaterowane – jeśli
dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Przez lata Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Szczecinie zapewniał edukację
dzieciom niepełnosprawnym z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Placówka, w miarę
wolnych miejsc w szkołach, była także otwarta na przyjmowanie uczniów ze Szczecina.

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja spadku liczby wychowanków korzystających
z zakwaterowania, przy utrzymującej się na podobnym poziomie liczbie uczniów szkół. Dane te
obrazuje poniższy wykres (dane na podstawie raportów SIO na dzień 30 września danego roku):

Grupy wychowawcze definiują działanie placówki typu „specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy –
są podstawową formą jego działalności. Brak grup wychowawczych powoduje utratę statusu placówki
„szkolno-wychowawczej” – pozostaje jedynie funkcja „szkolna” wypełniana przez szkoły na rzecz
uczniów niezakwaterowanych.
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Pozbawiony grup wychowawczych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 nie będzie mógł,
ze względów prawnych, funkcjonować w dotychczasowej formule organizacyjnej. Jednocześnie
zachodzi potrzeba zachowania dotychczasowego dorobku placówki i kontynuowania działalności szkół
wchodzących w jej skład. Stąd też konieczność dokonania przekształcenia dotychczasowego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w nową jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół
Szkół Specjalnych nr 1.

Szkoły wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie
z dniem 01.09.2020 r. będą kontynuowały nieprzerwanie swoją działalność w nowopowstałej w wyniku
procesu przekształcenia jednostce, jaką będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie. Zespół
szkół przejmie jako następca prawny: uczniów, pracowników, mienie oraz nieruchomość Ośrodka.

Proponowane przekształcenie ma więc charakter porządkujący i nie spowoduje zmian w ofercie
szkolnictwa specjalnego prowadzonego przez Miasto Szczecin.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały intencyjnej („zamiarowej”)
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie
w Zespół Szkół Specjalnych nr 1.

W myśl przepisów prawa oświatowego aktu przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie dokonuje się w tej
samej dwuetapowej procedurze, jak likwidacja szkoły/placówki.

Na pierwszym etapie Rada Miasta Szczecin podejmuje uchwałę intencyjną – „w sprawie zamiaru
przekształcenia” - rozpoczynającą całą procedurę zmierzającą do formalnego przekształcenia jednostki
(drugi etap – podjęcie uchwały „w sprawie przekształcenia”).

Dzięki upoważnieniom zawartym w uchwale intencyjnej Prezydent Miasta Szczecin może podjąć
szereg czynności, które są wymagane przepisami prawa do dokonania przekształcenia (muszą zostać
podjęte przed formalnym przekształceniem):

- zawiadomi o zamiarze przekształcenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpi
z wnioskiem do ww. organu o wydanie opinii w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie,

- powiadomi rodziców wychowanków/uczniów oraz pełnoletnich uczniów/wychowanków o zamiarze
przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w Zespół Szkół
Specjalnych nr 1 w Szczecinie,

- przedłoży założenia projektu przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Szczecinie w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie do zaopiniowania przez szczecińską
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przez reprezentatywne organizacje
związkowe (oświatowe).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
jest uzasadnione i celowe.
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