
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 
48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

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 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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Bursy Szkolnej 
Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat.

§ 2. Internat powstały w wyniku przekształcenia placówki, o której mowa w § 1, będzie stanowił 
integralną część XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. 

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

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia placówki, o której mowa w § 1, rodziców wychowanków oraz pełnoletnich 
wychowanków Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48 została utworzona 1 września 2014 r.
w wyniku przekształcenia dotychczasowego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 4
w Szczecinie (SOSW Nr 4) w ten typ placówki i zgodnie z zapisem Uchwały Nr XXXIX/1163/14 Rady Miasta
Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. została włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Szczecinie. Główny cel, który przyświecał autorom wspomnianej wyżej inicjatywy uchwałodawczej, dotyczył
zapewnienia kandydatom spoza Szczecina — zainteresowanym podjęciem nauki w szczecińskich szkołach
ponadgimnazjalnych — dodatkowej oferty zakwaterowania, całodobowej opieki i wyżywienia w naszym mieście.
Zaobserwowano bowiem wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usługi edukacyjnej realizowanej dotychczas
w internatach, stanowiących integralną część szczecińskich szkół, oraz w Bursie Szkolnej Integracyjnej — jedynej
wówczas tego typu placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin. Podjęto decyzję o przekształceniu
dotychczasowego SOSW Nr 4 w bursę (drugą prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin), a nie w internat. Przepisy
prawa oświatowego definiują bowiem bursę jako placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania przez nich nauki w dowolnej przez siebie wybranej szkole, znajdującej się poza miejscem
stałego zamieszkania. Internat natomiast — zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa oświatowego —
mógł zagwarantować taką usługę edukacyjną wyłącznie uczniom pobierającym naukę w szkole, w której ten internat
utworzono. Biorąc pod uwagę obowiązujący wówczas stan prawny, propozycja uruchomienia internatu XIII Liceum
Ogólnokształcącego w budynku przy ul. Pokoju 48 była propozycją znacznie zawężającą grupę osób, które z tej
oferty mogłyby skorzystać. Stąd decyzja o uruchomieniu bursy i jej włączenie w strukturę organizacyjną Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Takie rozwiązanie organizacyjne zapewniało bowiem miejsce
zakwaterowania, całodobowej opieki i wyżywienia nie tylko uczniom spoza Szczecina pobierającym naukę w XIII
LO w ZSO nr 7, ale także uczącym się w każdej innej szczecińskiej szkole ponadgimnazjalnej.

1 września 2017 roku zmianie ulegają przepisy dotyczące internatów. Przepis art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) wprowadził podobne jak w bursie zasady
funkcjonowania internatów. Zasady te sprowadzają się do jednego kluczowego elementu, zmieniającego reguły
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, tj. od 1 września 2017 r. do internatu mogą być przyjmowani także
uczniowie innych szkół. Można zatem uznać, że przyczyny, które w 2014 roku leżały u podstaw utworzenia Bursy
Szkolnej Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, są już nieaktualne. Uruchomienie internatu
XIII LO w miejsce Bursy Szkolnej Nr 2 nie oznacza, że szansę na zakwaterowanie mają wyłącznie uczniowie spoza
Szczecina uczący się w XIII LO w ZSO nr 7. Oferta zapewnienia opieki w okresie pobierania nauki będzie nadal
adresowana do wszystkich zainteresowanych mieszkających poza Szczecinem. Ofertę tę już od 2017 roku
zapewniają wszystkie szczecińskie szkoły, w których funkcjonują internaty. Z roku na rok systematycznie rośnie ich
liczba. Gmina Miasto Szczecin uruchomiła internat w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
w Centrum Mistrzostwa Sportowego, w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Centrum
Kształcenia Sportowego, w Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2. W 2019 roku rozpoczął się
remont internatu Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6, którego celem jest zwiększenie
liczby miejsc z 93 do 170. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w 2020 roku w internacie Technikum Morskiego
i Politechnicznego w ZCEMiP (zwiększenie liczby miejsc ze 142 do 162). W 2021 roku rozpocznie się modernizacja
budynku Zespołu Szkół Samochodowych, w którym planuje się zorganizować internat Technikum Samochodowego
(100 miejsc). W chwili obecnej Gmina Miasto Szczecin dysponuje łącznie 1395 miejscami w internatach
i dwóch bursach szkolnych. W porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 liczba miejsc „kwaterunku”
w szczecińskich internatach i bursach szkolnych zwiększyła się o ok. 180 miejsc przy jednoczesnej poprawie
standardów socjalno–bytowych, higienicznych oraz standardów bezpieczeństwa pomieszczeń szczecińskich
internatów i burs.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za uruchomieniem internatu XIII LO w ZSO nr 7
w miejsce dotychczasowej Bursy Szkolnej Nr 2 przy ul. Pokoju 48 jest kwestia związania z zarządzaniem jednostką
oświatową. Zwrócił na to uwagę dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie w piśmie, które
wpłynęło do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w połowie listopada 2019 r. Dyrektor Zespołu przytoczył
w nim fragmenty przepisów prawa oświatowego związane z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi wobec
wychowawców internatu i wychowawców burs. Wychowawcą w bursie może zostać wyłącznie pracownik, który
ukończył pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą, natomiast wychowawcą w internacie może zostać pracownik
legitymujący się takimi samymi kwalifikacjami jak pracownik bursy, ale także — każdy nauczyciel, zatrudniony
w szkole z internatem, który posiada inne kwalifikacje niż te z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej.
Zatem, przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w internat XIII LO — o co zabiega Dyrektor ZSO nr 7 — w znaczący
sposób usprawni ruch kadrowy i organizację Zespołu, z uwagi na możliwość uzupełnienia przez nauczycieli ZSO
nr 7 etatu w internacie, a także ze względu na możliwość organizacji zastępstw doraźnych za nieobecnych
wychowawców internatu.

Przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO nr 7 w internat XIII LO w ZSO nr 7 nie spowoduje żadnych
negatywnych skutków kadrowych ani finansowych. Uczniowie pobierający naukę w innych szkołach niż XIII LO,
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którzy są aktualnie wychowankami Bursy, będą mogli nadal — jeśli wyrażą takie życzenie — mieszkać w budynku
dotychczasowej Bursy w kolejnych latach szkolnych aż do zakończenia nauki w szczecińskiej szkole
ponadpodstawowej. Staną się po prostu wychowankami internatu XIII LO. Według stanu na 30 września 2019 r.
wychowankowie, o których mowa wyżej, stanowią grupę 22 osób, co stanowi 30% wszystkich zakwaterowanych
w Bursie Szkolnej Nr 2. Zdecydowaną większość zakwaterowanych stanowią jednak uczniowie XIII LO w ZSO nr 7.
Podobne proporcje pomiędzy osobami będącymi uczniami szkoły z internatem a osobami będącymi uczniami innych
szkół obserwujemy także w internatach szczecińskich szkół. Rozkład wychowanków w internacie bywa też
całkowicie odmienny od tego opisanego wyżej, tj. zdecydowaną większość stanowią uczniowie innych szczecińskich
szkół.

Przekształcenie placówki oświatowej — w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
— dokonuje się w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru przekształcenia
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
przekształcenia oraz podjąć czynności związane z poinformowaniem pełnoletnich wychowanków i/lub rodziców
niepełnoletnich wychowanków Bursy o intencjach organu prowadzącego związanych z dalszym funkcjonowaniem
Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu
placówkę przejść do drugiego etapu procedury prawnej, tj. podjęcie drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą
intencyjną, lecz „właściwym” aktem prawa lokalnego w sprawie przekształcenia placówki.

Przedłożony projekt uchwały to uchwała intencyjna, rozpoczynającą całą procedurę prawną, której skutkiem ma
być przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO nr 7 w internat XIII LO w ZSO nr 7.
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