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ZARZĄDZENIE NR 3897/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-12-24

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 13, ul. Szopkarzy 8 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 13, 
ul. Szopkarzy 8 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Druk nr: projekt Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 13, ul. Szopkarzy 8 oraz 
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. 
zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Specjalnych nr 13 
w Krakowie, ul. Szopkarzy 8 oraz zamierza się zlikwidować szkoły wchodzące w jego skład:

1) Szkołę Podstawową Specjalną nr 69,
2) Gimnazjum Specjalne nr 79.

§ 2
1. W miejsce zlikwidowanej jednostki, z dniem 1 września 2013 r. zamierza się założyć 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 
pn. „Centrum Autyzmu”.
2. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 będą mogli kontynuować naukę w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem pn. „Centrum 
Autyzmu”.

§ 3
Likwidacja, o której mowa w §1, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

1. Nazwa placówki:
Zespół Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie

2. Adres:
ul. Szopkarzy 8, 31-228 Kraków

3. Dzielnica:
IV Dzielnica Miasta Krakowa Prądnik Biały

4. Forma restrukturyzacji:
Zamierza się zlikwidować Zespół Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie. W miejsce 

zlikwidowanej jednostki, z dniem 1 września 2013 r. zamierza się założyć Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem pn. „Centrum Autyzmu”.

Z analizy danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w ostatnich latach 
zwiększyła się liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na autyzm. W roku szkolnym 2006/2007 placówkach samorządowych kształciło 
się 133 uczniów z autyzmem, a w roku szkolnym 2011/2012 było to 193 uczniów 
z autyzmem jako jedną niepełnosprawnością oraz 150 uczniów z autyzmem i innymi 
niepełnosprawnościami. Aktualnie w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i przedszkolach 
samorządowych kształci się 220 uczniów z autyzmem jako jedną niepełnosprawnością oraz 
164 uczniów z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Wobec zaistniałej sytuacji oferta edukacyjna dla uczniów niepełnosprawnych wymaga 
aktualizacji. Sieć szkolnictwa specjalnego powinna zostać zreorganizowana w taki sposób, 
aby zabezpieczyć potrzeby uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców, a jednocześnie zadbać 
o racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 

Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie funkcjonuje placówka, która 
posiadałaby kompleksową ofertę edukacyjną adresowaną do dzieci i młodzieży z autyzmem 
oraz niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu począwszy od wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka poprzez przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, aż do szkół 
ponadgimnazjalnych. Koniecznym jest więc założenie placówki – z pełną ofertą edukacyjną, 
opiekuńczą i wychowawczą.

Utworzenie spójnego systemu obejmującego wszystkie poziomy edukacji ułatwi 
uczniom proces kształcenia w odpowiednim środowisku rówieśniczym, zapewni fachową 
pomoc i wsparcie ich rodzinom.

W związku z powyższym, planuje się z dniem 1 września 2013 r. założenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem pn. 
„Centrum Autyzmu”, która stanowić będzie kompleksową ofertę edukacyjną, obejmującą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne. 

Centrum Autyzmu zapewni również pomoc metodyczną nauczycielom i będzie 
miejscem integrowania działań organizacji pozarządowych skupiających rodziców dzieci ze 
spektrum autyzmu, jak również miejscem systemowego doradztwa dla rodziców.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że idea powstania Centrum Autyzmu w proponowanej 
formie została wypracowana w roku 2011 w toku konsultacji społecznych z udziałem 
rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz kadry pedagogicznej zainteresowanych szkół. 
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Tym samym odpowiada na wnioski i potrzeby zgłaszane zarówno przez rodziców, jak
i środowiska zajmujące się pomocą osobom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. 

Przekształcenie placówek, w których aktualnie kształcą się uczniowie z autyzmem na 
różnych poziomach edukacyjnych, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 13 w jeden ośrodek specjalizujący się w kształceniu uczniów z autyzmem 
formalnie możliwe jest tylko poprzez ich wcześniejszą likwidację.

5. Organizacja placówki:
5.1 Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń:

Zespół Szkół Specjalnych nr 13 przy ulicy Szopkarzy 8 jest placówką, w której 
kształcą się uczniowie z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym (z niepełnosprawnością sprzężoną). W skład Zespołu wchodzą następujące 
szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 69,
2) Gimnazjum Specjalne nr 79.

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 funkcjonuje 
13 oddziałów (10 – w Szkole Podstawowej i 3 – w Gimnazjum), do których uczęszcza 
53 uczniów (43 – z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem i upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 10 – z upośledzeniem w stopniu 
głębokim) – dane SIO z 30.09.2012 r.

Uczniowie realizują zajęcia w 14 pomieszczeniach do nauki (w tym 13 sal lekcyjnych 
i 1 pracownia) oraz 1 sali gimnastycznej. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych 
pomieszczeń wynosi obecnie ok. 5,72 godz. lekcyjnej dziennie.

5.2 Wyniki egzaminów:
nie dotyczy

5.3 Edukacyjna Wartość Dodana:
nie dotyczy

5.4 Koszty utrzymania ucznia:
Kwota wydatków na ucznia w 2011 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 wynosiła 

56 240 zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 
24 273 zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta w 2011 r. wyniosła 10,35% 
przy średniej dopłacie do subwencji dla tego typu szkół wynoszącej 3,07%.

6. Zapewnienie miejsc dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 13:
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 będą mogli od 1 września

2013 r. kontynuować naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży z Autyzmem pn. „Centrum Autyzmu”. 

Działający w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 zespół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju dziecka będzie nadal funkcjonował w strukturze nowego Ośrodka i znajdzie miejsce 
na rozszerzenie działalności.

Nauczyciele z likwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 będą kontynuowali 
pracę w szkołach wchodzących w skład nowego Ośrodka. Zgodnie z arkuszem organizacji 
pracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 – stan na 10 września 2012 r. w roku szkolnym 
2012/2013 zatwierdzono 37,44 etatów pedagogicznych oraz 11,45 etatów administracji
i obsługi.
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7. Przeznaczenie budynku:
W budynku przy ul. Szopkarzy 8 docelowo będzie funkcjonować wczesne 

wspomaganie rozwoju dla dzieci ze spektrum autyzmu, przedszkole specjalne dla dzieci ze 
spektrum autyzmu i, do czasu ukończenia edukacji dotychczasowych uczniów, szkoła 
podstawowa specjalna. Wobec diagnozowanych potrzeb społecznych planuje się stworzenie 
warunków do rozszerzenia działalności wczesnego wspomagania rozwoju.

8. Skutki ekonomiczne:
Przekształcenie trzech jednostek organizacyjnych (Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego nr 5, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących i Zespołu Szkół Specjalnych nr 13) w jeden ośrodek spowoduje zmniejszenie 
kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę około 380 tys. zł rocznie. 

W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji trzech placówek wyniosą ok. 200 
tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla 3 etatów pracowników 
pedagogicznych (dyrektorów) oraz 3,6 etatów pracowników administracyjnych. W związku
z planowaną likwidacją koszty związane z oświatą (koszty osobowe) zostaną zmniejszone za 
okres wrzesień – grudzień 2013 r. o kwotę ok. 123 tys. zł. Koszty związane z likwidacją 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki 
Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na 2013 
rok na zadania oświatowe.

Wydatki osobowe związane z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla 
pracowników, którzy nie byliby zainteresowani kontynuacją zatrudnienia w SOSW dla Dzieci 
i Młodzieży z Autyzmem pn. „Centrum Autyzmu” są zabezpieczone w planie finansowym 
Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 (środki niewykorzystane na 
wynagrodzenia za okres wrzesień – grudzień 2013).

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w latach następnych. 

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu 
Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie i wyposażenie. 

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż 
ponoszone przed jej wprowadzeniem.


