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

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 39 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 910) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:  

§ 1.  W Uchwale Nr VIII/249/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2019 r. poz. 4225) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych: 

a) w tabeli dotyczącej publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin w zakresie czteroletnich liceów ogólnokształcących, wiersz o numerze porządkowym 
„15” otrzymuje brzmienie: 

15. XVIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Józefa Wybickiego w Szczecinie 

ul. Hoża 3 
71–699 Szczecin 

b) na końcu tabeli dotyczącej publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin dodaję się wiersz w brzmieniu: 

BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA 
1. Branżowa Szkoła II stopnia 

w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 
ul. Zygmunta Chmielewskiego 19 
70–028 Szczecin 

c) w tabeli dotyczącej publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin, w których funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, wiersz o numerze porządkowym „15” otrzymuje brzmienie: 

15. XVIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Józefa Wybickiego w Szczecinie 

ul. Hoża 3 
71–699 Szczecin 

2) w Załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan sieci publicznych szkół specjalnych: 

a) w tabeli dotyczącej publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
w zakresie szkół podstawowych specjalnych, wiersz o numerze porządkowym „8” otrzymuje 
brzmienie: 

8. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie 

ul. Policka 3 
71–837 Szczecin 

b) w tabeli dotyczącej publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
w zakresie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, wiersz o numerze porządkowym „1” 
otrzymuje brzmienie: 

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie 

ul. Policka 3 
71–837 Szczecin 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
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UZASADNIENIE

Aby umożliwić dzieciom i młodzieży mieszkającej w Szczecinie realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki, Rada Miasta Szczecin ustala — zgodnie z przepisem art. 39 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe — plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
oraz inne podmioty założycielskie. Plan sieci publicznych szkół, o których mowa wyżej, obowiązujący
od 1 września 2019 r., został ustalony Uchwałą Nr VIII/249/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca
2019 r.

W związku z podjęciem na poziomie legislacyjnym przez Radę Miasta Szczecin, w okresie
od października 2019 r. do czerwca 2020 r., szeregu działań związanych z przeprowadzeniem przekształceń
szkół ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe i wydłużeniem okresu nauki w tym typie szkół,
a także — uruchomieniem nowego typu szkoły ponadpodstawowej i przeprowadzeniem reorganizacji jednej
z placówek kształcenia specjalnego, zaistniała konieczność uporządkowania planu sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych, aby był on zgodny ze stanem faktycznym obowiązującym od 1 września
2020 r.

W przedłożonym projekcie uchwały uwzględniono:
1) zmianę nazwy XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie poprzez dodanie imienia patrona szkoły
— Józefa Wybickiego. Nazwa ww. szkoły została ustalona w akcie założycielskim szkoły, którego
brzmienie określa Uchwała Nr XI/385/19 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoł Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie
liceum ogólnokształcące;

2) utworzenie nowego typu szkoły podnadpodstawowej — Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie,
której akt założycielski określa Uchwała Nr XVI/548/2020 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020
roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół
Rzemieślniczych w Szczecinie;

3) przekształcenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3
w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie. Akt założycielski ww. zespołu szkół określa uchwała
podjęta 30 czerwca 2020 r. przez Radę Miasta Szczecin.
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe

ustalenie planu sieci publicznych szkół, w tym wprowadzenie zmian w tej sieci, następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty.
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