
UCHWALA NR XVI/1 02/20 12
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawic rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoty Podstawowej w Wielgiem

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym /Dz.U.
z2001r. Nr 142,poz.l591 z 2002r. Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz.558; Nr 1 13,poz.984; Nr 153,poz.l271; Nr
2 1 4,poz. 1 806; z 2003r. Nr 80,poz.7 1 7; Nr 162,poz. 1 568; z 2004r. Nr 1 02,poz. 1 055; Nr 1 1 6,poz. 1 203; Nr
167,poz.l759; z2005r. Nr 172,poz.I441; Nr 175,poz.l457; z 2006r. Nr 17,poz.l28; Nr 181,poz.l337;
z2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz.974; Nr I73,poz.l218 z 2008r. Nr 180,poz.lll 1, Nr 223,poz.l458
z2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.l241; z2010r. Nr 28,poz.l42 z2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr
40,poz.230; Nr 106,poz.675; z 201 Ir. Nr 21,poz.ll3, Nr 1 17,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887,
Nr 217,poz.l281/ w zwia^zku z§ 3 ust. 1 Zata^cznika Nr 4 do Statutu Gminy Ostrowek uchwalonego
Uchwafa^ Nr X/63/03 Rady Gminy Ostrowek z dnia 1 1 wrzesnia 2003r. w sprawie uchwalcnia Statutu
Gminy Ostrowek oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post^powania
administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.l071; z 2001r. Nr 49,poz.509; z 2002r. Nrl 13,poz.984, Nr
153,poz.l271; z2003r. Nr 130,poz.ll88, Nr 170,poz.l660; z2004r. Nr 162,poz.l692; z2005r. Nr
64,poz.565, Nr 78,poz.682, Nr 181,poz.l524; z2008r. Nr 229,poz.l539; z2009r. Nr 195,poz.l501, Nr
216,poz.l676; z2010r. Nr 40,poz.230, Nr 182,poz.l228, Nr 254,poz.l700; z2011r. Nr 6,poz.l8, Nr
34,poz.l73, Nr 106,poz.622/ Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastepuje :

§l.Uznaje si? skarg? rodzicow Oddziam Przedszkolnego na Dyrektora Szkoty Podstawowej
w Wielgiem za bezzasadna.. Uzasadnienie stanowi zafycznik do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si? Przewodnicza.cemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewo y Rady

AndrzJ j Woj iwoda
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U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 lutego 2012r. do Rady Gminy wplyneja skarga rodzicow
klasy 0 i Oddzialu Przedszkolnego w Wielgiem na Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Wielgiem.

Rada Gminy Ostrowek na sesji w dniu 28 lutego 2012r. podjeja uchwal?
Nr XIV/92/2012, w ktorej uznala si? za organ wtasciwy do rozpatrzenia skargi
oraz zobowi^zala Komisj? Rewizyjna^do przeprowadzenia postejxnvania
wyjasniaja^cego w tej sprawie.
W zwia^zku na zawily i skomplikowany charakter sprawy termin rozpatrzenia
skargi zostai wydluzony do 30 kwietnia 2012r. Uchwala Nr XV/100/2012 z dnia
2 8 marca 2012r.

W celu przeprowadzenia postejiowania wyjasniaja^cego
Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej zwolal posiedzenia :
- w dniu 05 marca 2012r. - na ktorym skarza^cy rodzice zlozyli dodatkowe

wyjasnienia. Wyjasnienia zlozyla rowniez Pani Ala
Patyk-Stej)ien Dyrektor Szkoty Podstawowej w Wielgiem.

- w dniu 14 marca 2012r. - dodatkowe wyjasnienia zlozyla Pani Ala Patyk-
St^pieh Dyrektor Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

- w dniu 23 marca 2012r. — Komisja Rewizyjna na podstawie
zlozonych wyjasnieh oraz przedstawionych

dokumentow w sprawie skargi przystaj)ila do opracowania niniejszego
stanowiska.

- w dniu 27 marca 2012r. - w zwiajzku na skomplikowany i zawily charakter
sprawy Komisja Rewizyjna zwrocila si? do Rady

Gminy z prosba^o wydhizenie terminu rozpatrzenia skargi.

- w dniu 02 kwietnia 2012r. - przeprowadzono konfrontacje
zlozonych wyjasnien przez pania^ Dyrektor, a rodzicami

- przeprowadzono postejDOwanie wyjasniajajae maja^ce na celu sprawdzenie
zgodnosci ze stanem faktycznym

- w dniu 11 kwietnia 2012r. - Komisja Rewizyjna przygotowala
niniejsze stanowisko



W toku przeprowadzonego wyjasnienia Komisja Rewizyjna ustalila :

13 stycznia 2012r. rodzice ustnie zlozyli Pani Dyrektor Szkoly
Podstawowej w Wielgiem skarg? na nauczyciela Oddzialu przedszkolnego.

24 stycznia 2012r. rodzice zlozyli pismo do Wojta Gminy w sprawie
usuni?cia nauczycielki Oddzialu przedszkolnego w Wielgiem. Powyzsze pismo
Wqjt 25 stycznia 2012r. przekazal Pani Dyrektor Szkoly Podstawowej w
Wielgiem.

W dniu 20 lutego 2012r. rodzice klasy 0 i Oddzialu Przedszkolnego zlozyli
skarg? na bezczynnosc Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

Komisja Rewizyjna zapoznala si? z notatkami sporzadzonymi przez Dyrektora
Szkoly Podstawowej w Wielgiem :

- notatka sluzbowa z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustnej skargi zlozonej
przez rodzicow na nauczycielk^ Oddzialu przedszkolnego, (podpisana przez 6
rodzicow i dyrektora szkoly)

- notatka sluzbowa z dnia 17 stycznia 2012r. dotyczyla usuni^cia nauczyciela
Oddzialu przedszkolnego. Ustalono termin spotkania rodzicow z nauczycielka^
oraz dyrektorem . Notatk? podpisalo 6 rodzicow i dyrektor szkoly.

- notatka sluzbowa z dnia 18 stycznia 2012r. dotyczyla spotkania, ktore odbylo
si? w dniu 18 stycznia rodzicow oddzialu przedszkolnego z nauczycielkq. w
obecnosci dyrektora szkoly.(podpisana przez dyrektora szkoly)

- notatka sluzbowa z dnia 19 stycznia 2012r. dotyczyla odmowy posylania
dzieci na zaj?cia, (podpisana przez dyrektora szkoly)

- notatka sluzbowa z dnia 27 stycznia 2012r. ze spotkania dyrektora szkoly,
pedagoga szkolnego oraz rodzicow dzieci oddzialu przedszkolnego tj. Pani
Agnieszki Kurowskiej, Pani Sylwii Szmil oraz Pani Jolanty Andrzejak.
Notatka podpisana zostala przez rodzicow, dyrektora szkoly oraz Paniq, Ann?

Wojcieszak.



- notatka sluzbowa z dnia 13 lutego 2012r. rodzice zostali poinformowani o
przebywaniu na zwolnieniu lekarskim Pani Mari Fierka.(podpisana przez
dyrektora szkoly)

- notatka shizbowa z dnia 17 lutego 2012r. rodzice zwrocili si? z zapytaniem czy
nauczycielka Pani Maria Fierka wroci do pracy, czy b?dzie na zwolnieniu
lekarskim, czy pqjdzie na urlop dla podratowania zdrowia, (podpisana przez
dyrektora szkoly)

- notatka sluzbowa z dnia 20 lutego 2012r. rodzice poinformowali, ze nie b?da^
posylac dzieci na zaj?cia w zwia^zku z powrotem Pani Fierki. Ponadto
poinformowali Pan ia^ dyrektor, ze skierowali skarg? na Pania^ dyrektor do
Kuratorium Oswiaty. (notatka podpisana przez dyrektora szkoly)

- notatka sluzbowa z dnia 29 lutego 2012r. odbyly si? indywidualne rozmowy
rodzicow z dyrektorem szkoly w obecnosci pedagoga szkolnego.(notatka
podpisana przez dyrektora szkoly i Paniq. pedagog)

- notatka sluzbowa z dnia 07 marca 2012r. dotyczy poinformowania rodzicow
w dniu 19 stycznia 2012r. o obowiajzku rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci (notatka podpisana przez dyrektora)

Na podstawie przeprowadzonych wyjasnien z rodzicami, dyrektorem
szkoly oraz po zapoznaniu si? z materialem dowodowym (notatki sluzbowe,
protokoly, skladane wyjasnienia), Komisja Rewizyjna stwierdza, ze zgodnie z
art.35 KPA termin zalatwienia sprawy nie zostal zachowany.

Skarga oraz wyjasnienia skladane przez rodzicow daja^ podstaw? do
stwierdzenia, ze dyrektor szkoly odpowiedzialny za sprawne rozpatrzenie skargi
na nauczyciela nie doprowadzil sprawy do konca, tj. do pisemnego
powiadomienia rodzicow o sposobie zalatwienia skargi.

Co nie oznacza, ze Pani Dyrektor nie podejmowala prob rozjemczego
rozwia^zania problemu jak wyzej zostalo przedstawione w sporza^dzonych
notatkach przez Pania^ Dyrektor, a potwierdzonych przez rodzicow.

Ponadto stawiany przez rodzicow zarzut psychicznego zn?cania si? nad
dziecmi przez nauczyciela tej placowki czyni spraw? skomplikowanq_ i trudna. do

rozwia^zania.



Komisja Rewizyjna stwierdza, ze nie byk> mozliwosci rozpatrzenia tej sprawy w
terminie przez Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej skarga na Dyrektora Szkoly Podstawowej
w Wielgiem, Paniq_ Al$ Patyk St^pien jest bezzasadna.

Przewodnicza^cy Komisji Zbignicvv Majchrowski

Zast^pca Czestaw Warszawski

Cztonkowie :
Stanistaw Pilarczyk

Lukasz Hawlik

Robert Wfodarczvk


