Druk 28/1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku
w Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1, ust. 3, ust. 9 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378; z 2021 r. poz. 4),
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się przekształcić Sportową Szkołę Podstawową w Słupsku
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Szkołę Podstawową
nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W związku z rozbudową osiedla mieszkaniowego Zachód w Słupsku i planowaną budową
ponad 100. nowych bloków mieszkalnych w tej części miasta, liczba uczniów przypisanych do
obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku będzie
wzrastać. Wobec powyższego istnieje konieczność zwiększenia miejsc w szkołach podstawowych
Miasta Słupska. Uwzględniając dotychczasową organizację Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, zwiększenie odddziałów wiązałoby się ze wzrostem
współczynnika zmianowości szkoły. Szkoła jest zbyt obciążona, dysponuje 33. salami
dydaktycznymi, w których uczy się 914. uczniów w 38. oddziałach. Obecnie w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku funkcjonuje Zespół Szkół Sportowych
w Słupsku, w skład którego wchodzą: Sportowa Szkoła Podstawowa w Słupsku oraz IV Liceum
Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku, posiadające w swej strukturze
oddziały integracyjne i sportowe. W IV Liceum Ogólnokształcącym w 15. oddziałach uczy się 226.
uczniów, a w Sportowej Szkole Podstawowej 51. uczniów w 2. oddziałach. Do dyspozycji uczniów
i nauczycieli jest 31 sal dydaktycznych, 3 sale gimnastyczne oraz boiska zewnętrzne.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Uwzględniając bazę lokalową Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku, jest możliwość zwiększenia
liczby oddziałów. Zasadnym byłoby uruchomienie oddziałów masowych przy Sportowej Szkole
Podstawowej w Słupsku - poprzez przekształcenie jej w obwodową Szkołę Podstawową
z Oddziałami Sportowymi, co odciążyłoby Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
nr 10 im. Polonii w Słupsku i zmniejszyłoby współczynnik zmianowości. Duża powierzchnia
budynku oraz zaplecze sportowe przy ul. Marii Zaborowskiej 2 umożliwią zapewnienie
komfortowych warunków do nauki dla uczniów i rozwijania talentów sportowych.
3. Wykazanie róźnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku funkcjonuje IV Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku oraz Sportowa Szkoła Podstawowa, która jest
szkołą bezobwodową. Przekształcenie Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku w Szkołę
Podstawową nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku, pozwoli na funkcjonowanie w strukturze
szkoły oddziałów masowych, przy jednoczesnym zachowaniu jej sportowego charakteru. Nadanie
Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi numeru 16, stanowić będzie nawiązanie
do bogatych tradycji sportowych szkoły przy ul. Marii Zaborowskiej 2, której uczniowie odnosili
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na przestrzeni kilkunastu lat liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. Prestiż
“szestnastki” podnosiły dodatkowo wizyty osobistości ze świata sportu i polityki. Pomimo
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w 2001 r.,
funkcjonowała ona nadal w środowisku lokalnym, a także w świadomości wielu słupszczan jako
“Szkoła Sportowa”.
4. Charakterystka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku - rozumiejąc sytuację
demograficzną na terenie Osiedla Niepodległości, gdzie umiejscowiona jest szkoła i wynikające
z tego potrzeby - wyrazili pozytywną opinię na temat rozszerzenia działalności edukacyjnej szkoły
i utworzenia oddziałów obwodowych w Sportowej Szkole Podstawowej w Słupsku przy ul. Marii
Zaborowskiej 2.
Proponowane zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb uczniów i pracy szkół
podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmianowości oraz poszukiwania najlepszych
rozwiązań dotyczących całej sieci szkół - takich, które umożliwią stworzenie optymalnych
warunków do nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży Miasta Słupska.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Skutki finansowe związane będą jedynie z koniecznością zmiany pieczęci szkolnych i tablic.
6. Źródła finansowania.
Wydział Edukacji.
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