
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
w Centrum Mistrzostwa Sportowego 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, 
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 trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie 
poprzez włączenie do dotychczasowej siedziby szkoły, znajdującej się przy ul. Mazurskiej 40, 70–424 
Szczecin, innej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych, znajdującej się przy 
ul. Kazimierza Twardowskiego 12,  70–320 Szczecin.

§ 2. Dodatkowa lokalizacja prowdzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych, o której mowa 
w § 1., jest przeznaczona na funkcjonowanie internatu dla młodzieży mieszkającej poza Szczecinem 
i uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecine.       

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

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 1., rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
(LOMS w CMS) przy ul. Mazurskiej 40 jest szkołą, w której prowadzi się zajęcia obejmujące
specjalistyczne szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach sportu: pływanie, piłka nożna (dziewcząt
i chłopców), boks i piłka siatkowa (chłopców), a także — kształcenie ogólne, umożliwiające uczniom tej
szkoły uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Najbardziej poszukiwanymi
kandydatami, którzy mogą rozpocząć ten rodzaj szkolenia sportowego w ww. dyscyplinach sportu na
poziomie liceum ogólnokształcącego, są absolwenci szkół podstawowych oraz dotychczasowych
gimnazjów:

a) z co najmniej drugą klasą sportową, potwierdzoną przez Okręgowy Związek Sportowy;
b) posiadający status zawodnika reprezentacji Polski juniorów lub seniorów;
c) posiadający status zawodnika ligowego lub zawodnika kadr wojewódzkich.

Kandydaci, którzy mogą poszczycić się tego typu osiągnięciami sportowymi, realizują obowiązek szkolny
w szkołach podstawowych lub dotychczasowych gimnazjach, funkcjonujących nie tylko
w obrębie naszego województwa, ale także poza nim. Istotnym więc elementem organizacyjnym szkoły
mistrzostwa sportowego jest sprawnie funkcjonujący internat, w którym — kandydaci spoza Szczecina,
wyrażający zainteresowanie kontynuacją szkolenia sportowego na etapie specjalistycznym w danej
dyscyplinie sportu — mogliby być zakwaterowani. Niestety baza lokalowa Centrum Mistrzostwa
Sportowego uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jej modernizacji w celu
zorganizowania internatu. Uczniowie spoza Szczecina, pobierający naukę ww. zepole szkół, korzystali więc
zakwaterowania w internatach zorganizowanych w innych zespołach szkół, np. w Zespole Szkół nr 4,
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Centrum Edukacji Ogrodniczej oraz Bursie Szkolnej Integracyjnej.
W bieżącym roku szkolnym zaistniały sprzyjające okoliczności do uruchomienia internatu wyłącznie dla
potrzeb uczniów Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie w budynku przy ul. Kazimierza
Twardowskiego 12.

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego nakładają obowiązek informowania rodziców, pełnoletnich
uczniów oraz kuratora oświaty o siedzibie danej placówki oraz o wszystkich innych lokalizacjach
prowadzenia zajęć dla uczniów danej placówki. Do 31 grudnia 2018 roku obowiązek ten był realizowany
wyłącznie poprzez zmianę uchwały w sprawie uchwały o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych do
nowego ustroju szkolnego. Z dniem 1 stycznia 2019 roku ww. uchwała straciła swą ważność i — w związku
z powyższym — wszelkie zmiany w działalności szkół i placówek oświatowych, takich jak,
np. uwzględnienie innych lokalizacji prowadzenia zajęć przez szkołę, muszą być dokonywane w formie
uchwały o przekształceniu szkoły. Aktu przekształcenia szkoły dokonuje się w tej samej dwuetapowej
procedurze, jak aktu likwidacji szkoły. Etap pierwszy to podjęcie w formie uchwały przez radę gminy
zamiaru przekształcenia szkoły poprzez włącznie adresu innej lokalizacji prowadzenia zajęć, którą
w zasadach techniki prawodawczej nazwywa się uchwałą intencyjną; następnie — zawiadomienie rodziców
uczniów, uczęszczających do tej szkoły, o zamiarze jej przekształcenia. Na tym etapie działań, organ
prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie
przekształcenia szkoły. 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 przekształcenia szkoły.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę zmierzającą do
włączenia do dotychczasowej siedziby LOMS w CMS przy ul. Mazurskiej 40 także innej lokalizacji
prowadzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych (internat).
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