
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, 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 ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 46 w Szczecinie poprzez wyłączenie adresu innej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę dla uczniów 
dotychczasowego Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewicza w Szczecinie w budynku przy ul. Adama 
Mickiewicza 23, 70–383 Szczecin.

§ 2. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, zlokalizowana przy ul. Wacława Felczaka 
13, 71–417 Szczecin, pozostaje bez zmian.    

§ 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 Szkoły Podstawowej 
nr 46 w Szczecinie oraz rodziców uczniów dotychczasowego Gimnazjum nr 21 im. Adama 
Mickiewicza w Szczecinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe nałożyły
na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Pierwszy etap reformy ustroju szkolnego polegał na przekształceniu z dniem 1 września 2017 roku 6–letniej
szkoły podstawowej w 8–letnią szkołą podstawową oraz na likwidacji gimnazjów poprzez ich stopniowe
wygaszenie. Z mocy ustawy zamknięcie działalności gimnazjum mogło odbywać się w dwojaki sposób:
a) poprzez włączenie klas dotychczasowego gimnazjum w strukturę 8–letniej szkoły podstawowej lub innego
typu szkoły albo

b) poprzez przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, trzyletnie liceum
ogólnokształcące lub czteroletnie technikum.

Dnia 28 marca 2017 roku Rada Miasta Szczecin — po uzyskaniu akceptacji Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty — podjęła decyzję w formie uchwały (Nr XXVIII/703/17) o dostosowaniu sieci
szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Plan nowej sieci szkół zakładał,
m.in. włączenie Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewicza w Szczecinie, znajdującego się przy ul. Adama
Mickiewicza 23, do struktur 8–letniej Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, mającej swą siedzibę przy ul.
Felczaka 13. Dotychczasowa siedziba Gimnazjum nr 21 przy ul. Mickiewicza 23 stała się tym samym inną
lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 46
w Szczecinie. Od 1 września 2017 roku (czyli od dnia wdrożenia 1. etapu reformy ustroju szkolnego)
w budynku przy ul. Mickiewicza 23 są realizowane wyłącznie zajęcia dla klas dotychczasowego Gimnazjum
nr 21. Uczniowie klas 1–8 szkoły podstawowej oraz dzieci oddziałów przedszkolnych realizują zaś zajęcia
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13. Ostateczne zamknięcie działalności
dotychczasowego Gimnazjum nr 21 nastąpi 31 sierpnia 2019 roku (ostatnie trzy klasy trzecie opuszczą mury
szkoły). Kierując się więc zaleceniem ustawodawcy, wyrażonym w art. 39 ust. 6 ustawy — Prawo oświatowe,
o dążeniu do tego, aby szkoły podstawowe funkcjonowały w jednym budynku, planuje się wyłączyć z dniem
31 sierpnia 2019 roku budynek przy ul. Mickiewicza 23, stanowiący inną lokalizację prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, i pozostawić
wyłącznie budynek przy ul. Felczaka 13 jako siedzibę Szkoły Podstawowej 46, w którym
są realizowane wszystkie zajęcia dla uczniów 8–letniej szkoły podstawowej oraz dzieci oddziałów
przedszkolnych.

W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, 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 wyłączenie adresu innej lokalizacji prowadzenia zajęć, którą
w zasadach techniki prawodawczej nazywa 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 cała procedurę zmierzająca do
„uwolnienia” budynku przy ul. Mickiewicza 23 z zarządu trwałego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46
w Szczecinie.
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