
UCHWAŁA NR XXIV/167/2020
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r., poz. 713), w związku z art. 229 pkt 3 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa                                                       , zamieszkałych  
                                                                      na działalność Dyrektor Przedszkola Kolorowy Wiatraczek 

w Rydzynie                                                 dotyczącej zarzutu niesprawowania należytego nadzoru nad
nauczycielem przedszkolnym, oraz niezawiadomienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura           
w Lesznie o złożonej przez skarżących w czerwcu 2019 r. skardze na nauczyciela                                             , 
Rada Miejska uznaje skargę za niezasadną. 

§ 2. 1.   Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny do poinformowania skarżących           
o sposobie załatwienia sprawy. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny do przekazania uchwały Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny 

Roman Skiba 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 wrzesnia 2020 r.

W dniu 29 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna wpłynęła skarga Państwa       
                                                                          na działalność Dyrektora Przedszkola Kolorowy Wiatraczek
w Rydzynie                                           . Przedmiotowa skarga dotyczy zarzutu niesprawowania należytego
nadzoru nad nauczycielem przedszkolnym, oraz niezawiadomienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie, o złożonej przez skarżących w czerwcu 2019 r. skardze na nauczyciela – Panią                    
                              .

Zdaniem skarżących dyrektor przedszkola w okresie od maja do września 2019 roku nie sprawowała
należycie nadzoru nad w/w nauczycielem, która w tym czasie w ocenie skarżących miała dopuścić się
„znęcania fizycznego i psychicznego” nad pozostającym pod jej opieką 4-letnim synem. Skarżący zarzucają,
iż pani dyrektor nie wywiązała się z obowiązku poinformowania Kuratorium Oświatyo złożonej w czerwcu
2019 r. skardze na nauczyciela.

W uzasadnieniu skargi, skarżący podnoszą, że postępowanie prowadzone w sprawie przez dyrektor
przedszkola było „przedłużane w czasie, nieobiektywne, nienależycie przeprowadzone, działano na korzyść
przedszkolanki”, a nadto miała wprowadzać w błąd skarżących i Sekretarza Miasta
i Gminy, co do przebiegu postępowania oraz opisu sprawy.

W dniu 29 lipca 2020r. wyjaśnienia do skargi złożyła pismem z dnia 27 lipca 2020 r. dyrektor
przedszkola, w którym nie uznaje zarzutów sprecyzowanych przez skarżących i w piśmie przedstawia
harmonogram czynności podjętych w sprawie skargi. Przedmiotowy harmonogram wskazuje 15 punktów
wyspecyfikowanych działań podjętych w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 23 sierpnia 2019r., które
powielają się z datami wskazanymi w piśmie skarżących, oraz znajdują odzwierciedlenie w pismach, które
zostały przygotowane w sprawie postępowania ze skargi na nauczyciela, na które to pismaw
przedstawionym harmonogramie wskazuje pani dyrektor.

Wyjaśnia również, że podejmowała liczne działania w sprawie, które obejmowały analizę, zbieranie
informacji, gromadzenie materiałów i spotkania ze skarżącymi. Daty podejmowanych czynności wskazują
na działanie dyrektor zgodnie z wiążącymi terminami oraz na bieżące informowanie skarżących o stanie
sprawy. W szczególności dyrektor wskazuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. poinformowała o sprawie
zgłoszonej przez skarżących Kuratorium Oświaty oraz Gminę Rydzyna.

W zakresie zarzutu niezawiadomienia Kuratorium Oświaty o złożonej przez skarżących
w czerwcu 2019 r. skardze na nauczyciela należy w szczególności zwrócić uwagę, że przepisy prawa
obowiązujące w czasie prowadzonego postępowania w sprawie skargi na nauczyciela nie precyzowały
takiego obowiązku. Obowiązujący od dnia 1 września 2019 r. przepis art. 75 ust. 2a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nakłada na dyrektora obowiązek
zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości
o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Ustawa nie precyzuje jednak
formy takiego zawiadomienia, wobec czego informacja złożona do Kuratorium przez dyrektora w dniu
17 czerwca 2019 r. bez względu na formę mogłaby wyczerpać także ten obowiązek, mimo, iż w czasie
rozpatrywania skargi dyrektor nie była jeszcze związana treścią przywołanego przepisu, który zaczął
obowiązywać dopiero 1 września 2019r. Działania te należy ocenić za wyczerpujące i rzetelne.

Skarga Państwa                                                      była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2020r. Komisja wysłuchała
wyjaśnień zarówno skarżących, jak i dyrektor przedszkola i w swoim rozstrzygnięciu uznała jednogłośnie
skargę za niezasadną.

Po analizie zgromadzonego materiału Rada Miejska Rydzyna postanowiła przychylić się do stanowiska
komisji skarg i wniosków i uznać złożoną skargę za niezasadną.
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