
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 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 trzyletniego X Liceum 
Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 
przy ul. Orawskiej 1.

§ 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. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji szkoły, o której mowa w § 1., rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów X Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie rozpoczęło swą
działalność z dniem 1 września 1990 roku i w takiej formule organizacyjnej, tj. jako część zespołu szkół,
funkcjonuje wraz ze Szkołą Podstawową nr 55 w budynku przy ul. Orawskiej 1 (Gumieńce — Pomorzany).
W związku z koniecznością wdrożenia od 1 września 2017 roku pierwszego etapu reformy ustroju
szkolnego, polegającej na likwidacji gimnazjów oraz przekształceniu szkół podstawowych poprzez
wydłużenie okresu nauki z sześciu do ośmiu lat, zaistniała potrzeba zbudowania nowego planu sieci
szczecińskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, który będzie uwzględniał, m.in.:
a) potrzeby uczniów związane z zapewniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
b) likwidację dwuzmianowości w związku z koniecznością pozostawienia w budynach szkół podstawowych
klas 7. i 8.,

c) potrzeby kadry pedagogicznej likwidowanych gimnazjów (ochrona miejsc pracy).
Dnia 28 marca 2017 roku Rada Miasta Szczecin — po uzyskaniu akceptacji Zachodniopomorskiego

Kuratora Oświaty — podjęła decyzję w formie dwóch uchwał (Nr XXVIII/703/17 i Nr XXVIII/704/17)
o dostosowaniu sieci szczecińskich szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych)
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Plan nowej sieci szkół zakładał, m.in. przekształcenie
Gimnazjum nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 (Gumieńce — Pomorzany) w XVI Liceum Ogólnokształcące,
które będzie powoli przejmować zadania edukacyjne pełnione dotychczas przez X Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie poprzez wstrzymanie od roku szkolnego 2017/2018
naboru kandydatów do klas pierwszych w X LO. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwoliło:
– po pierwsze, stworzyć lepsze warunki i komfort nauki uczniom Szkoły Podstawowej nr 55 w ZSO nr 3,
w związku z koniecznością pozostawienia w budynku szkoły klas. 7. i 8.;

– po drugie, umożliwić kontynuację kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w XVI LO
młodzieży zamieszkującej rejon osiedla Pomorzany;

– po trzecie, zapewnić ochronę miejsc pracy nauczycielom dotychczasowego Gimnazjum nr 9.
W bieżącym roku szkolnym w X LO w ZSO nr 3 pozostały ostatnie trzy klasy trzecie. Stąd istnieje

potrzeba zamknięcia X LO w ZSO nr 3 z dniem 1 września 2019 roku oraz — w kolejnym kroku —
rozwiązania zespołu szkół i usamodzielnienia Szkoły Podstawowej nr 55.

Podkreślenia wymaga jeszcze fakt, że nie ma potrzeby wznowienia postępowania rekrutacyjnego do
klasy pierwszej w X LO w ZSO nr 3 na rok szkolny 2019/2020, w związku z pojawieniem się tzw.
podwójnego rocznika absolwentów (z 8–letnich szkół podstawowych i dotychczasowych 3–letnich
gimnazjów). Wszystkie szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) prowadzone przez JST, w tym XVI
Liceum Ogólnokształcące, będą w pełni przygotowane na uruchomienie podwójnej liczby oddziałów klas
pierwszych w roku szkolnym 2019/2020. Za likwidacją X LO w ZSO nr 3 przemawia także potrzeba
utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 55 w ZSO
nr 3, które zostałyby zaburzone w związku z koniecznością wydłużenia okresu nauki w liceum
ogólnokształcącym z trzech do czterech lat (2. etap reformy ustroju szkolnego).

W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, 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; następnie — zawiadomienie rodziców
uczniów uczęszczających do tej szkoły o zamiarze jej likwidacji. 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, rozwiązania zespołu szkół i usamodzielnienia szkoły
podstawowej.

Id: E8D34006-2998-492E-9ACD-CCFC4E8F5AF4. Projekt Strona 1




