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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20
im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 i 1890) w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2016 r. przenosi się siedzibę Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. 
Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu, zwanego dalej „szkołą", na  ul. Spółdzielczą 2a we Wrocławiu.

2. Nieruchomość zajmowana dotychczas przez szkołę będzie wykorzystywana nadal na cele oświatowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia
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UZASADNIENIE

Gimnazjum nr 20 przy ul. Pautscha 9 i Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39 znajdują się
w odległości około 1 km od siebie. W roku szkolnym 2015/2016 w obydwóch gimnazjach pobiera naukę
następująca liczba uczniów:

· Gimnazjum nr 20 przy ul. Pautscha 9 – 147 uczniów w 6 oddziałach (na 380 miejsc
dydaktycznych), z czego 117 uczniów jest spoza obwodu.

· Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39 – 280 uczniów w 12 oddziałach (na 514 miejsc
dydaktycznych)

Mając na uwadze racjonalizację wykorzystania bazy szkół i kosztów utrzymania obiektów oraz napływający
do gimnazjów niż demograficzny, zasadne jest podjęcie działań w celu zmiany siedziby Gimnazjum nr 20
we Wrocławiu z budynku przy ul. Paustcha 9 do budynku przy ul. Spółdzielczej 2a, w którym obecnie
funkcjonuje Zespół Szkół nr 19 i włączenie Gimnazjum do tego zespołu szkół. Zespół Szkół nr 19 posiada
624 miejsca dydaktyczne. Po wygaśnięciu liceum profilowanego funkcjonuje w nim tylko Liceum
Ogólnokształcące nr XI, w którym w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 285 uczniów w 11 oddziałach.
Włączenie Gimnazjum nr 20 w Zespół pozwoli na utworzenie atrakcyjnej oferty kształcenia młodzieży, w
tym w oddziałach sportowych z wykorzystaniem doświadczenia trenerów piłki nożnej, lekkoatletyki i
wioślarstwa. Nauczyciele Gimnazjum nr 20 staną się nauczycielami Zespołu Szkół nr 19, co zwiększy ich
szanse na rynku edukacyjnym, gdyby w przyszłości nastąpiła likwidacja gimnazjum jako typu szkoły.
Pozwoli to na obniżenie kosztów administracyjnych obydwu szkół przy jednoczesnym kontynuowaniu
korzystania przez społeczność szkolną z optymalnej bazy, jaką w chwili obecnej oferuje budynek przy ulicy
Spółdzielczej 2a we Wrocławiu. Usytuowanie Gimnazjum nr 20 w budynku przy ulicy Spółdzielczej 2a
gwarantowałoby zracjonalizowanie eksploatacji obiektu oraz przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów
ponoszonych przez Miasto Wrocław w związku z utrzymaniem szkół, funkcjonujących w obecnej sieci
szkolnej.
Rada Miejska Wrocławia w dniu 21 stycznia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XX/411/16 w sprawie zamiaru
przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we
Wrocławiu z dniem 1 września 2016 r.
O zamiarze zmiany siedziby Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu poinformowano Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty, Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 20. Wystąpiono również do związków
zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia siedziby
Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu z dniem 1 września
2016 r.
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