UCHWAŁA NR XLIX/509/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie
w przedmiocie rażącej postawy Dyrektora Szkoły, Rada Miejska w Rzgowie uznaje skargę za
bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżących
o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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Uzasadnienie
W dniu 21 czerwca 2022 r. Burmistrz Rzgowa pismem SG.1511.1.2022 przekazał Radzie Miejskiej
w Rzgowie skargę dotyczącą działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie w przedmiocie
jej rażącej postawy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
zapoznała się z treścią skargi, a także wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie oraz
Rady Pedagogicznej.
Rodzice uczniów klasy VIIIA Szkoły Podstawowej w Guzewie, którzy wnieśli skargę zarzucają
Dyrektor Szkoły rażącą postawę wobec dzieci i rodziców, powołując się na niesprawiedliwe
odejmowane punkty dzieciom na koniec roku szkolnego, traktowanie dzieci przedmiotowo
i przedkładanie swoich złych emocji na dzieci i ich ocenianie. W skardze poruszono kilka sytuacji,
m.in. zakończenia roku szkolnego 2021/2022, organizacji balu ósmoklasistów, przestrzegania
procedur obowiązujących w szkole.
Do zarzutów przedstawionych w skardze odniosła się Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły
przedstawiając w tej kwestii obszerne wyjaśnienia na piśmie. Z wyjaśnień wynika, co następuje:
oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiają nauczyciele a nie dyrektor szkoły, co wynika ze
Statutu Szkoły Podstawowej w Guzewie, dyrektor szkoły nie zabroniła organizacji rodzicom klas
ósmych uroczystego pożegnania roku szkolnego 2021/2022, dyrektor szkoły reaguje na każde
interwencje rodziców, poza takimi, które ingerują w zarządzanie szkołą. Nigdy postawa rodziców
nie miała wpływu na stosunek do uczniów ani na ich ocenianie. Rada pedagogiczna Szkoły
Podstawowej w Guzewie przedstawiła również uwagi dotyczące postępowania części uczniów z klasy
VIIIA, którzy nie zawsze zachowują się adekwatnie do sytuacji i miejsca, w jakim się znajdują.
Również pedagog szkolny zajął stanowisko w sprawie, stwierdzając, że uczniowie klasy VIIIA są
dziećmi problematycznymi, a Pani Dyrektor zawsze jeśli były jakieś konflikty reagowała szybko,
organizowała spotkania z rodzicami, poświęcała swój prywatny czas, aby sprawy wyjaśnić i dbać
o dobro dzieci.
W toku obrad Komisja powzięła wątpliwości czy złożona skarga jest opinią wszystkich rodziców
klasy VIIIA czy tylko wybranych. Stwierdzić należy, że przedstawione problemy w skardze są
wynikiem konfliktów między rodzicami klas VIII, które trwają już od kilku lat i przełożyły się na
negatywne emocje rodziców skierowane pod adresem Pani Dyrektor.
W świetle udzielonych informacji Komisja uznała skargę za bezzasadną, jednakże prosi organ
prowadzący o monitorowanie i reagowanie na wszelkie uwagi zgłaszane przez rodziców czy Dyrekcję
Szkoły.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska przychyla się do zaprezentowanego stanowiska Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę za bezzasadną.
W przypadku ponowienia skargi przez Skarżących i braku wskazania nowych okoliczności
zastosowanie będzie miał przepis art. 239 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735; ze zm.) zgodnie, z którym organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
Skarżących.
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