UCHWAŁA NR XXII/174/16
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 27 lipca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7
w Myszkowie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23) Rada Miasta w
Myszkowie uchwala:
§1
Uznać za zasadną skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (data wpływu
27.06.2016r.) złożoną przez Rodziców uczniów.
§2
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta
w Myszkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXII/174/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 27 lipca 2016r.

UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją) na posiedzeniu w dniu 26.07.2016r.
rozpatrywała skargę z dnia 27.06.2016r. Rodziców Uczniów na Panią XXX Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Myszkowie.
Komisja zauważa, że art. 229 pkt 3 k.p.a. stanowi, iż jeżeli przepisy szczególne
nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, organem właściwym
do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych jest rada gminy.
Szkoła jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego (w tym
przypadku gminy), zatrudniającą nauczycieli (pracodawcą), kierowaną przez dyrektora
wykonującego kompetencje i obowiązki tego pracodawcy wobec nauczycieli oraz jednostką
prowadzącą działalność statutową zgodną z ustawą o systemie oświaty, w której to ustawie
w art. 5 ust. 7 jest zapisane, że organ prowadzący szkołę (czyli gmina) odpowiada za jej
działalność. Tak więc właściwym organem do rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły
(kierownika jednostki organizacyjnej) w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty
czy też ustawie – Karta Nauczyciela, jest co do zasady rada gminy, jeżeli przepisy szczególne
nie stanowią inaczej. Zgodnie z zapisem art. 227 k.p.a. rada gminy rozpatruje skargi na
dyrektora szkoły w zakresie zaniedbań lub nienależytego wykonywania powierzonych mu
zadań, naruszania praworządności lub interesów Skarżącego (w tym przypadku Rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7).
Skarżący w dniu 27.06.2016r. wnieśli skargę na działania Pani XXX, pełniącej
funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie, do Urzędu Miasta w Myszkowie
i do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wskazane przez osoby Skarżące uchybienia dotyczą
nadzoru pedagogicznego i kierowania działalnością szkoły. Organem właściwym do
wyjaśnienia zarzutów dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium
Oświaty, natomiast zarzutów pod kątem nieprawidłowości w nadzorowaniu działalności
szkoły – rada gminy.
Komisja po analizie zarzutów zawartych w skardze, co do których mógł odnieść się
organ prowadzący szkołę, a także po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień pisemnych i ustnych
od rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie oraz
pisemnych od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 Pani XXX stwierdziła, że zarzuty zawarte
w skardze z dnia 27.06.2016r. dotyczą naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r.
oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, podejmowania działań
niezgodnych z prawem oraz naruszenia norm współżycia społecznego. W opinii Komisji
złożona skarga jest zasadna.

