
UCHWAŁA NR XXXI/305/21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżowicach 
"Chatka Małolatka". 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Gorzyce, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznać za zasadną skargę z dnia 27 maja 2021 r., złożoną przez rodziców dziecka uczęszczającego do 
Przedszkola Publicznego w Czyżowicach "Chatka Małolatka", na nienależyte wykonywanie obowiązków 
ciążących na Dyrektorze tej placówki oświatowej. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

W dniu 27 maja 2021 r. wpłynęła skarga rodziców dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego
w Czyżowicach na nienależyte wykonywanie obowiązków ciążących na Dyrektorze Przedszkola
Publicznego w Czyżowicach "Chatka Małolatka" polegających na nie zabezpieczeniu prawidłowego
procesu dydaktycznego w przedszkolu, powodując zagrożenie bezpieczeństwa dzieci zarówno w sferze
fizycznej, jak i psychicznej.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do kompetencji Rady Gminy należy rozpatrywanie skarg na kierowników
jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Gminy Gorzyce na sesji w dniu 31 maja 2021 r. uznała swoją właściwość do rozpatrzenia
przedmiotowej skargi zdecydowała o skierowaniu skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
rozpatrzenia i wydania opinii w tej sprawie.

Skarga ta była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie
posiedzenia w dniu 9 czerwca 2021 r., na którym Komisja wnikliwie przeanalizowała jej treść, wysłuchała
wyjaśnień zainteresowanych stron, tj. rodzica dziecka i dyrektora przedszkola i ustaliła, co następuje:

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 75 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) nauczyciele (w tym dyrektor) podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.
cytowanej ustawy.

„Art. 6. [Obowiązki nauczyciela]

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”

Zgodnie z art. 75 ust. 2a wspomnianej ustawy, o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu
naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu
przez dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że
okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.

Podczas postępowania wyjaśniającego jednoznacznie stwierdzono, iż Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Czyżowicach „Chatka Małolatka” nie dostosował się do przepisów określonych w art. 75 ust. 2a ustawy
Karta Nauczyciela i nie zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela
czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała opinię, że skarga jest w pełni
uzasadniona i zasługuje na uwzględnienie.

Mając na uwadze opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy uznać skargę za zasadną.
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