UCHWAŁA NR XXX/182/20
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Myszkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania
administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala:
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 5.10.2020r. i 9.10.2020r. na Panią Iwonę Warmuz Dyrektora
Przedszkola nr 2 w Myszkowie złożoną przez Państwo XXX.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta w Myszkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
w Myszkowie

Jerzy Woszczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXX/182/20
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 października 2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 5 i 9 października 2020r. do Urzędu Miasta Myszkowa wpłynęła skarga na Panią Iwonę Warmuz,
Dyrektora Przedszkola nr 2 w Myszkowie, złożona przez Państwo XXX.
Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz.U. z 2018r., poz. 2096) zwana dalej „KPA”, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, Rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt.2.
We wniesionej skardze podniesiono zarzut uniemożliwienia przez Przedszkole Nr 2 w Myszkowie
realizacji obowiązkowej nauki przedszkolnej dla syna skarżących.
W dniu 8 października 2020r. do Rady Miasta w Myszkowie wpłynęły wyjaśnienia złożone przez Panią
Iwonę Warmuz dotyczące zarzutu zawartego w skardze.
W wyjaśnieniach poinformowano, że XXX uczęszcza do Przedszkola Nr 2 w Myszkowie trzeci rok.
Pisanie skarg na Panią Dyrektor przez Państwa XXX rozpoczęło się w listopadzie 2019r. Skargi wpływały
do Burmistrza Miasta Myszkowa, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie,
Rzecznika Praw Dziecka. Rozpatrzenie skarg wiązało się z kontrolą. Pierwsza kontrola odbyła się
12 grudnia 2019r., druga 29 czerwca 2020r. Wyjaśnienia Pani Dyrektor kierowała także do Rzecznika Praw
Dziecka. Po kontrolach nie otrzymała żadnych zaleceń, ponieważ okazało się, że skargi były bezpodstawne.
W lutym bieżącego roku rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Rodzice dzieci
uczęszczających do placówki mają możliwość złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Taką deklarację złożyli i podpisali Państwo XXX. XXX został
wciągnięty na listę dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021. 1 września w przedszkolu rozpoczął się
nowy rok szkolny. XXX zapisany został do grupy dzieci 6-letnich. W pierwszym tygodniu miesiąca mama
XXX poinformowała wychowawcę Panią Iwonę Karcz, że XXX ma stwierdzoną astmę i uczęszczanie do
przedszkola, a tym samym realizacja rocznego przygotowani przedszkolnego uzależnione jest od lekarza
alergologa. Dnia 17 września wpłynęło pismo od Pani XXX, w którym informuje przedszkole, że stan
zdrowia syna ( astma oskrzelowa, obniżona odporność, alergiczny nieżyt nosa, alergia pokarmowa)
uniemożliwiają chłopcu uczęszczanie do przedszkola i zwraca się o realizację przygotowania
przedszkolnego w formie zdalnej w ten sposób, że wychowawca grupy będzie zlecał raz w tygodniu partię
materiału dydaktycznego do opanowania przez dziecko w domu. Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie ma jednak
możliwości prawnej, aby nauczanie zdalne realizowane było w takiej formie. Chcąc udzielić precyzyjnej
odpowiedzi Pani XXX Pani Dyrektor skontaktowała się z Panią Wizytator Renatą Dziurą. Po konsultacji
okazało się, że na naukę zdalną określoną przez Prawo Oświatowe musi wydać opinię Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie. W związku z powyższym Pani Dyrektor zwróciła się
z pismem do Sanepidu i w dniu 22 września otrzymała odpowiedź, że Państwowy Inspektor Sanitarny
nie wydaje opinii w zakresie zdalnego nauczania dzieci ze względu na stan zdrowia ( poza COVID – 19).
Pani Iwona Warmuz ponownie skonsultowała się z Panią Wizytator i dnia 23 września br. wysłała pismo do
Pani XXX z informacją, jaką otrzymała od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
poinformowała, że jedyną możliwością na realizację indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego, ze względu na stan zdrowia dziecka utrudniający uczęszczanie do przedszkola, jest
dostarczenie do przedszkola orzeczenia wydanego przez Państwową Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Myszkowie. Do 30 września nie otrzymała odpowiedzi od Państwa XXX, jaką podjęli
decyzję ( zgodnie z art. 40 pkt 1 ppkt. 4 Prawo Oświatowe, do 30 września każdego roku szkolnego, rodzice
dziecka 6-letniego maja obowiązek informować dyrektora o realizacji obowiązku szkolnego), dlatego
wysłała kolejne, o tej samej treści, co w piśmie z dnia 23 września. Potwierdzenie otrzymania pisma przez
Państwa XXX otrzymała dnia 2 października br. Tego samego dnia otrzymała pismo od rodziców dziecka
zawierające wezwanie jej, pod rygorem odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilnej, do
niezwłocznego umożliwienia Państwu XXX realizacji obowiązku nauczania przedszkolnego ich syna.
Jednocześnie rodzice poinformowali, że ich syn posiada „objawy mogące świadczyć o infekcji wirusem
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SARS-COV2. U dziecka występuje w sposób trwały podwyższona temperatura ciała, katar oraz silny kaszel
powodujący trudności z oddychaniem”. Z uwagi na ww. okoliczności pismo Pani Dyrektor przekazała do
wiadomości Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Jednocześnie przekazana została pisemna informacja do
Państwa XXX, że zgodnie z art. 37 ust.1 Prawo Oświatowe istnieje możliwość realizacji rocznego
przygotowania przedszkolnego przez ich syna poza przedszkolem poprzez tzw. nauczanie domowe, po
uprzednim złożeniu wniosku i oświadczeniu o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
W dniu 12 października 2020r. do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie wpłynęło
pismo Prokuratury Rejonowej w Myszkowie informujące o przekazaniu do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Myszkowie korespondencji kierowanej do Pani Dyrektor Iwony Warmuz przez
Państwo XXX, dotyczącej podejrzenia zachorowania na Covid-19 ich syna uczęszczającego do Przedszkola
Nr 2. Jednocześnie Prokurator Rejonowy poinformował, że na podstawie przedstawionych mu okoliczności
sprawy, nie stwierdził w działaniach Dyrektora Przedszkola Nr 2 Pani Iwony Warmuz nieprawidłowości czy
działań , które odbywałyby się ze szkodą dla XXX czy samego przedszkola.
W dniu 26 października 2020r. wpłynął protokół kontroli, przeprowadzonej przez Śląskiego Kuratora
Oświaty w związku ze skargą rodziców, dotyczący realizacji przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 28 października 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która po
zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami w ww. sprawie, zarekomendowała uznanie skargi za
bezzasadną.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta
w Myszkowie na sesji w dniu 30 października 2020r. uznała wniesioną skargę za bezzasadną.
Rada Miasta w Myszkowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie
załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 KPA w związku z art. 238 § 1 KPA.
Na podstawie art. 238 § 1 KPA Rada Miasta w Myszkowie informuje o treści art. 239 § 1 KPA, który
stanowi, że „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

Id: B30B243B-8D5B-48ED-AD45-1D261406B714. Podpisany

Strona 2

