
UCHWAŁA NR XXXIII/174/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę złożoną w dniu 16 kwietnia 2021 r. na działanie dyrektora Samorządowej Szkoły 
Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, za 
bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzylesiu do powiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 16 kwietnia 2021 r. wpłynęła skarga na działanie dyrektora
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Domaszkowie.

Skarżący zarzucił Dyrektorowi powołanej placówki brak monitorowania oraz brak reakcji na
nierealizowanie podstawy programowej w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Skarżący podał, że
w bieżącym roku szkolnym w klasie, do której uczęszcza jego córka, nie jest realizowana w pełnym
zakresie ustalona podstawa programowa, zajęcia prowadzone są nieregularnie z pominięciem licznych
przedmiotów, takich jak muzyki, plastyki, przyrody, wychowania fizycznego. Według skarżącego brak
prowadzenia zajęć oraz pomijanie obowiązującej podstawy programowej skutkuje zaniżeniem poziomu
nauczania. Nadto w szkole nie są realizowane zastępstwa nieobecnych nauczycieli. Osobą odpowiedzialną
za planowanie zajęć, ich ilość oraz sposób realizacji planu nauczania jest Dyrektor placówki. Zdaniem
skarżącego, sposób prowadzenia nauczania w ograniczonej liczbie zajęć nie był konsultowany z Radą
Pedagogiczną oraz odbiega od obowiązujących wytycznych ministerstwa.

W sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w toku którego między innymi zwrócono się do
Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Domaszkowie o ustosunkowanie się do stawianych
zarzutów.

Z wyjaśnień kierownika placówki szkolnej wynika, że podstawa programowa jest realizowana i zgodna
jest z zaleceniami organów wyższego stopnia. Dyrektor placówki wyjaśnił ponadto, że na podstawie
odpowiedniego aktu prawnego organizuje pracę w czasie trwania pandemii i nie musi być ona identyczna
w każdej placówce. Szkoła pracuje na podstawie programu nauczania dopuszczonego do użytku przez
ministerstwo i zatwierdzonym do realizacji przez dyrektora. Program musi zawierać treści z podstawy
programowej i program ten wybiera zespół nauczycieli. Skarżący został poinformowany, że nauczyciele
pracują 8 godzin dziennie, ale pozostają do dyspozycji także po godzinach pracy. Zgodnie z zaleceniami
zajęcia trwają 30 minut. Organizowane są ściśle według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do
wyjaśnień kierownik placówki załączył stosowną dokumentację.

W związku ze skargą, w dniach 28 kwietnia i  04 maja 2021 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej,
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, została przeprowadzona kontrola Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, w zakresie planowania organizacji sposobu realizacji
przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podstawy
programowej w klasie I, zapewnienia realizacji podstawy programowej w klasie I oraz organizacji i firmy
przygotowania szkoły i rodziców uczniów klasy I w zakresie nauczania.

Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła żadnego z zarzutów stawianych przez skarżącego. Wyniki
kontroli potwierdzają, że dyrektor szkoły opracował plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2020/2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Z dokumentacji kontrolnej
wynika, że kadra kierownicza oraz nauczyciele podejmują zaplanowane działania w zakresie monitorowania
realizacji podstawy programowej. Z analizy dokumentacji szkolnej przeprowadzonej przez kontrolującego
ustalono, że treści nauczania, tematy przeprowadzonych zajęć oraz zastępstwa nieobecnych nauczycieli
organizowane były w sposób należyty i prawidłowy. Dyrektor placówki wypełnił wszystkie prawem
przewidziane powinności w zakresie nauczania i zakresu kontroli. Nieprawdziwe okazały się także zarzuty
skarżącego o brak kontaktu kierownika jednostki ze skarżącym. W dokumentacji znajdują się precyzyjnie
określone terminy kontaktu dyrektora placówki ze skarżącym wraz z podaniem podjętych działań.

W świetle powyższego, zarzuty skarżącego uznać należy za bezzasadne.

Pouczenie

W przypadku ponowienia skargi, gdy wcześniejsza rozpatrzona została i uznana za bezzasadną,
a skarżący nie wskazał nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. (Art.

239 par. 1 kpa).
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