
ZARZĄDZENIE NR 558/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie: przeniesienia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I –VIII
Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego  nr  3  w  Mysłowicach  do  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  15  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach zlokalizowanego przy ul. Piastów Śląskich 8,
na czas budowy nowej szkoły.

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U.  z  2022 r.  poz. 559  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  4  pkt  16,
art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz.
1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przenosi  się  z  dniem 3  października  2022  r.  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  dla
uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach z zajmowanego dotychczas budynku szkolnego
zlokalizowanego  przy  ul.  Laryskiej  101  do  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  15  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach zlokalizowanego przy ul. Piastów Śląskich 8,
na czas budowy nowej szkoły.

§ 2
Zobowiązuje  się  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  15  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Alfreda
Szklarskiego w Mysłowicach do udostępnienia pomieszczeń w budynku szkoły zlokalizowanym przy
ul. Piastów Śląskich 8, celem prowadzenia działalności Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jadwigi Królowej
Polski  wchodzącej  w  skład  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  3  w  Mysłowicach,  w  tym
sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań statutowych szkoły.

§ 3
Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach do:
1) przygotowania w budynku Szkoły Podstawowej  nr  15 z  Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Alfreda
Szklarskiego  w Mysłowicach przy  ul.  Piastów Śląskich 8  bazy  lokalowej  zapewniającej  bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w pomieszczeniach zastępczych,
2) poinformowania pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających
do  szkoły  o  przeniesieniu  z  dniem  3  października  2022  r.  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych do pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich 8,
3)  bezpiecznego  zorganizowania  przeniesienia  uczniów  do  przygotowanych  pomieszczeń  z  dniem
3 października 2022 r.,
4)    bezpiecznego zorganizowania przewozu uczniów do pomieszczeń,
5)  zapewnienia  bieżącego  funkcjonowania  placówki  i  realizacji  zadań  statutowych  szkoły
w pomieszczeniach.



§ 4
Poziom organizacyjny szkół wymienionych w Zarządzeniu przez cały okres współegzystencji uczniów
obu  placówek  w  jednym  budynku  należy  utrzymać  zgodnie  z  zatwierdzonymi  arkuszami
organizacyjnymi dla tych placówek.

§ 5
1. Wykonanie  niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3
w Mysłowicach oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda
Szklarskiego w Mysłowicach.
2.  Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam  II  Zastępcy  Prezydenta  Miasta
Mysłowice.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:
1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach,
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach,
3. ED,
4. OR aa.



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 558/22

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie: przeniesienia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I –VIII
Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego  nr  3  w  Mysłowicach  do  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  15  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach zlokalizowanego przy ul. Piastów Śląskich 8,
na czas budowy nowej szkoły.

Nagłe  przeniesienie  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i opiekuńczych  dla  uczniów  klas  I-VIII
tej placówki z obecnie zajmowanego budynku szkoły położonego przy ul. Laryskiej 101 do budynku
Szkoły  Podstawowej  nr  15  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Alfreda  Szklarskiego  w Mysłowicach
zlokalizowanego przy ul. Piastów Śląskich 8 jest spowodowane złym stanem technicznym istniejącego
budynku szkoły, co wynika z otrzymanej „Ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynku istniejącej
Szkoły Podstawowej nr 11 w Mysłowicach w dzielnicy Larysz” Nr Projektu 56/2017 z sierpnia 2022 r.
Zły  stan  techniczny  budynku  zagraża  bezpieczeństwu zdrowia  i  życia  uczniów  oraz  pracowników
placówki.

PREZYDENT MIASTA 
MYSŁOWICE

                                                                                                                                            (-) Dariusz WÓJTOWICZ


