
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej 
i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla 
Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie

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 i 3 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 2019 roku Szkoły Policealnej Specjalnej dla 
Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy 
ul. Grzymińskiej 6.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły wymienionej 
w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 została powołana
na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących
im. Juliana Tuwima w Szczecinie, który przychylił się do próśb zgłaszanych przez absolwentów XXVI
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład ww. Ośrodka oraz ich rodziców.
W założeniu ww. szkoła miała prowadzić kształcenie niepełnosprawnych absolwentów XXVI Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w zawodzie technik informatyk. 17 maja 2016 r. Rada Miasta Szczecin
podjęła Uchwałę Nr XIX/450/16 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo
Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego
dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6. Niestety od
momentu jej założenia nie udało się uruchomić kształcenia w zawodzie, ze względy na brak chętnych.
Absolwenci XXVI LO w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących — mimo wcześniejszych deklaracji — nie
wyrazili swojego zainteresowania kształceniem w zawodzie technik informatyk. Szkoła stała się więc
martwym bytem organizacyjnym o zerowej liczbie słuchaczy. Stąd zaistniała potrzeba wszczęcia procedury
zmierzającej do zamknięcia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11
poprzez jej likwidację.

W myśl przepisów z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000,
poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) likwidację szkoły dokonuje się w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy
to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkoły 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 likwidacji szkoły. Wyłącznie
pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkołę przejść do drugiego etapu
procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą intencyjną, lecz aktem
prawa lokalnego w sprawie zamknięcia szkoły.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną,
której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji organizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie.
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