UCHWAŁA NR V/28/19
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. kapt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świeszyno uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę za niezasadną.
2. Uzasadnienie dla rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Bogdan Koryga
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Załącznik do uchwały Nr V/28/19
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 stycznia 2019 r.
W dniu 6 grudnia 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęła skarga na
postępowanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim. W związku z tym, iż
dotyczyła ona również stanu technicznego i wyposażenia szkoły oraz postawy dyrektora
w stosunku do pracowników Kuratorium zawiadomieniem z dnia 12 grudnia 2018 r. przekazał
zgodnie z art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm) w dniu 14 grudnia
2018 r. skargę do Rady Gminy jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2019 r. zapoznała się
z treścią skargi, w której zawarto następujące zarzuty dotyczące:
1. Braku odpowiedniego zabezpieczenia bramek na sali gimnastycznej,
2. Niewłaściwego stanu technicznego sali gimnastycznej i zbyt niskiej temperatury w niej
panującej,
3. Niewłaściwego zachowania w stosunku do skarżącego
W związku ze złożoną skargą, pismem z dnia 6 stycznia 2019 r. Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zegrzu Pomorskim odniosła się do stawianych jej zarzutów, podnosząc, iż to
skarżący nie sprawuje należytego nadzoru nad dziećmi podczas zajęć pomimo upomnień
ustnych oraz nałożenia kary porządkowej. Wskazała, iż sala gimnastyczna spełnia wszystkie
warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Przegląd obiektu jest
wykonywany przed początkiem każdego roku szkolnego oraz przed drugim półroczem. Nikt,
poza skarżącym nie zgłaszał zastrzeżeń, co do stanu sali. Skarżący zgłosił potrzebę
dodatkowego zabezpieczenia bramek i zostało to wykonane. Dyrektor zlecił zakup
niezbędnych materiałów i wykonanie prac szkolnemu konserwatorowi. Dyrektor wskazała, iż
jedynie raz- jednego dnia temperatura na sali gimnastycznej była niższa niż wymagana, ale
w tym dniu zajęcia nie odbywały się.
Dyrektor wskazała, iż skarżący nie zachowuje norm społecznych i kultury osobistej,
bowiem przy uczniach i innych nauczycielach zachowuje się w stosunku do przełożonego
niegrzecznie i lekceważąco, co dokumentują notatki obecnych przy tych zdarzeniach
nauczycieli.
W wyniku zapoznania się
stwierdziła, co następuje.

z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy, Komisja Rewizyjna

W przedmiocie zarzutu, iż w szkole nie jest zachowany właściwy i bezpieczny stan
techniczny sali gimnastycznej wskazać należy, iż nie wykazała tego kontrola doraźna
przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2018 r. przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
Delegatura w Koszalinie. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nadto,
specjalista ds. bhp dokonał w dniu 4 stycznia 2019 r. przeglądu sali gimnastycznej w szkole,
nie stwierdzając istotnych nieprawidłowości, wydając zalecenia, w tym do systematycznego
wykonywania pomiarów temperatury w sali gimnastycznej. Według oświadczenia Dyrektora
zalecenia zostały wykonane.
Co się zaś tyczy zarzutu niewłaściwego zachowania Dyrektora w stosunku do skarżącego,
w ocenie Komisji uznać należy te zarzuty za bezzasadne. Nie potwierdziły się bowiem w toku
rozpatrywania skargi, zważyć należy zwłaszcza na treść protokołu z doraźnej kontroli oraz
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notatki innych nauczycieli, którzy to skarżącemu zarzucają niewłaściwe w stosunku do
Dyrektora zachowanie.
Z tych względów skargę należało uznać za niezasadną.
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