
UCHWAŁA NR XIII/153/19
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Bolesławieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani Beaty P. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Bolesławieckiej, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Załącznik do uchwały Nr XIII/153/19

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 04 listopada 2019 r. Dolnośląski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 231 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) 
przekazał zgodnie z właściwością Radzie Gminy Bolesławiec skargę Pani Beaty P. w celu jej rozpatrzenia 
w odniesieniu do części zgłoszonych nieprawidłowości odnoszących się do przepisów art. 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Art.229. ww. ustawy wskazuje Radę, jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej, w tym także na dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Bolesławiec. 
Przy rozpatrywaniu skargi wzięto pod uwagę w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, która jednoznacznie określa kompetencje nadzorcze – organu prowadzącego szkołę oraz organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Zgodnie z art. 57 ww. ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący 
nadzoruje w szczególności: prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz 
pozyskanymi przez szkołę, środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem; 
przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów  ; przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Na podstawie przytoczonych 
przepisów organ prowadzący zgodnie z właściwością rozpatrywał przedmiotową skargę w zakresie: 
funkcjonowania świetlicy szkolnej, nieprowadzenia zajęć dydaktycznych przez dyrektora szkoły, sporządzania 
przydziału czynności nauczycielom, zatrudnienia nauczycieli języka niemieckiego, gospodarowania 
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, kierowanie nauczycieli na badania. Skarga do rozpatrzenia 
została skierowana do Komisji Skarg i Wniosków Rady Gminy Bolesławiec. Przedmiotem działania komisji 
było ustalenie okoliczności objętych skargą oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Bolesławiec 
w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zarzuty przedstawione w skardze:

1. Umieszczenie świetlicy szkolnej w pomieszczeniu nie spełniającym norm BHP (piwnicy) – uznaje się za 
bezzasadny:

Po wprowadzeniu reformy oświaty i ponownym utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych 
z budynku szkolnym nie było już wolnych pomieszczeń i Pani Dyrektor postanowiła, aby wykorzystać na 
świetlicę szkolną pomieszczenie, w którym ta świetlica funkcjonowała do 2014 r. Pomieszczenie zostało 
przygotowane (położone nowe tynki, wymalowane, na podłogę zostały położone materace)- z informacji 
uzyskanej od Pani Dyrektor wynika, że pracownik SANEPIDu, podczas kontroli w listopadzie 2018 r. 
nie wniósł żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Natomiast po kontroli w tym roku szkolnym, która miała 
miejsce we wrześniu 2019 r. zalecenia zostały wykonane natychmiast i zajęcia świetlicowe zostały 
przeniesione do sali sportowej oraz sal lekcyjnych, a przy sprzyjającej pogodzie część czasu uczniowie 
spędzają na boisku szkolnym.

Ponadto Dyrektor szkoły wystąpiła do organu prowadzącego z prośbą o zabezpieczenie środków na 
remont pomieszczeń i rozbudowę pod kątem świetlicy i funkcjonujących oddziałów przedszkolnych. 
Wnioski Pani Dyrektor zostały uwzględnione i taka rozbudowa jest planowana.

2. Liczba dzieci w świetlicy niezgodna z obowiązującymi przepisami- uznaje się za bezzasadny

Liczba wszystkich zapisanych uczniów wynosiła 53 (liczba wszystkich uczniów szkoły), ale uczniowie 
przebywają w świetlicy w różnych godzinach. Uczniowie klas I- IV po zakończonych zajęciach czekając na 
autobus do godz. 13.20. Uczniowie klas V- VIII w późniejszych godzinach. Część uczniów korzysta z zajęć 
pozalekcyjnych. Uczniowie wpisywani do dziennika zajęć przez Panią Beatę P. jako korzystający ze 
świetlicy w tym czasie byli obecni na lekcjach. Dodatkowo dyrektor szkoły wyznaczyła osoby dyżurujące, 
które odprowadzały dzieci ze świetlicy do autobusu. Liczba uczniów świetlicy nie przekracza 25.

3. Liczba godzin świetlicy nie zabezpieczająca potrzeb szkoły- uznaje się za bezzasadny

Na prośbę dyrektora szkoły została zwiększona liczba godzin świetlicy, została ona dostosowana do 
potrzeb szkoły po wprowadzeniu szkoły ośmioklasowej.
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4. Nie prowadzenie zajęć przez Panią Dyrektor Lillę Liszcz - uznaje się za bezzasadny

Z dokumentów szkolnych wynika, że dyrektor prowadziła swoje lekcje. W wyjątkowej sytuacji zajęcia 
były prowadzone przez innych nauczycieli (organizowane są zastępstwa doraźne).

5. Nieprawidłowe skierowanie Skarżącej na badania lekarskie, w czasie ważnych badań okresowych- 
uznaje się za bezzasadny

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela dyrektor w każdym czasie może skierować 
nauczyciela na badania lekarskie.

6. Zatrudnianie nauczycieli języka niemieckiego i języka angielskiego mimo, że w szkole jest nauczyciel 
posiadający kwalifikacje do nauczania ww. przedmiotów - bezzasadny

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, a także nagradzanie i karanie jest wyłączną kompetencją dyrektora 
szkoły, który jest kierownikiem zakładu pracy. Ponadto liczba godzin nauczania języka angielskiego 
i języka niemieckiego zwiększyła się w momencie wprowadzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i była 
konieczność zatrudnienia nauczycieli.

7. Nieprawidłowe sporządzenie przydziału czynności nauczycielom-bezzasadny.

Przydział czynności nauczycielom leży w kompetencji dyrektora szkoły, był zaopiniowany przez Radę 
Pedagogiczną. Ponadto z informacji dyrektora szkoły wynika, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Skarżąca 
podpisała zgodę na zaproponowany jej przydział czynności.

8. Przyznawanie pomocy finansowej z ZFŚS

Gospodarowanie ZFŚS jest w kompetencji dyrektora szkoły. W szkole została powołana komisja, która 
opiniuje wnioski przed podjęciem decyzji przez dyrektora szkoły. Regulamin szkoły był uzgodniony z ZNP 
(podpis prezesa Oddziału ZNP dla powiatu bolesławieckiego). Z dokumentacji wynika, że nie było osoby, 
której wniosek o przyznanie pomocy w formie zapomogi bezzwrotnej byłyby rozpatrzony negatywnie. 
Skarżąca złożyła dwa wnioski z tą samą datą i w tej samej sprawie, oba wnioski zostały zaopiniowane 
pozytywnie, a decyzja pozytywna dyrektora jest jedna.

9. Nieprawidłowa organizacja pracy szkoły w przerwach świątecznych oraz na wakacjach - bezzasadny- 
okres przerwy świątecznej nie jest urlopem dla nauczyciela. Zatem dyrektor szkoły może zobowiązać 
nauczycieli do przebywania na terenie jednostki w wymiarze, za który nauczyciel ma zapłacone. W czasie 
przerwy wakacyjnej dyrektor ze względu na organizację pracy szkoły może zobowiązać nauczycieli do pracy 
w wymiarze nie większym niż 7 dni w roku szkolnym

10. Dyskryminowanie nauczycieli przy sporządzaniu planu lekcji (nie równe liczby okienek)- bezzasadny. 
Przepisy nie regulują liczby okienek u nauczycieli - liczba godzin pracy nauczyciela nie może przekraczać 
40 godzin w tygodniu.

11. Niezabezpieczone popsute urządzenia na placu zabaw - bezzasadny

Urządzenia zostały zabezpieczone oraz trwa naprawa urządzeń. O wszystkich nieprawidłowościach na 
bieżąco jest informowana Pani Dyrektor przez Konserwatora i podjęła już w tym zakresie stosowne 
działania. Nauczyciele i uczniowie zostali poinformowani o zakazie zbliżania się do popsutych urządzeń.

Ponadto należy stwierdzić, że część zarzutów jest trudno wyodrębnić ponieważ są poruszane w skardze 
wielokrotnie nie zawsze z tym samym uzasadnieniem.

Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy uznać za bezzasadną.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. z dokumentacją 
związaną ze skargą oraz po wysłuchaniu Dyrektora Szkoły Podstawowej, Sekretarza Gminy oraz Dyrektora 
Gminnego Zakładu Obsługi Szkół uznała skargę za niezasadną.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Bolesławiec stwierdza, że skargę należy uznać za niezasadną.
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