
UCHWAtA Nr XV/10S/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc Dyrektora Szkofy Podstawowej w 

Sarbiewie z dnia 7 marca 2016 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania administracyjnego (t.j. Dz.U z 

2016 r. poz. 23), Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Uznaje za zasadnq skarg~ wniesionq w dniu 71utego 2016 roku przez PaniC! Matgorzat~ 

Btaszkowskq na dziatalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodniczqcemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



-...../ 

UZASADN I EN I E 

do Uchwaty Nr XV/10S/2016 

Rady Gminy Baboszewo 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej w 

Sarbiewie z dnia 7 marca 2016 roku 

W dniu 7 marca 2016 r. wptyn~ta skarga na dziatalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej 

w Sarbiewie. Skarzqca Pani Matgorzata Btaszkowska zarzucita naruszenie obowiqzkow 

nauczycielowi swietlicy ww. szkoty, a w konsekwencji jej dyrektorowi poprzez nie 

zapewnienie bezpieczenstwa uczniom, tj. naruszenie art. 39 ust. 1 pkt Sa ustawy z dnia 

7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. 2015 pOZ. 2156 z poin. zm.). W dniu 15 

lutego 2016 r. 8-letni syn skarzqcej wraz z kolegq z klasy III opuscili teren szkoty i wrocili 

do swoich domow z obcq osobq. Dzieci oddality si~ od szkoty 0 okoto 0,5 km i zostaty 

rozpoznane przez osob~ z miejscowosci, w ktorej zamieszkujq i odwiezione do domow. 

W ramach wszcz~tej przez organ prowadzqcy 4 marca 2016 r. kontroli dorainej w dniu 

16 marca 2016 r. zapoznano Dyrektora ze skargq i przyj~to wyjasnienie dotyczqce wW. 

sytuacji. Pan Dyrektor przyznat, iz zdarzenie miato miejsce. Nie byt w stanie okreslic 

doktadnego czasu, w ktorym chtopcy wyszli z budynku szkoty i oddali li si~ od niej. 

Wyjasnit, iz w tym dniu opiek~ na swietlicy nad uczniami klas 0-11 sprawowata jedna 

nauczycielka, zas nad klasq III inna. Po skonczonych zaj~ciach dzieci udaty si~ do szatni. 

W tym czasie dyzur sprawowata jedna z opiekunek ze swietlicy wraz z innq 

nauczycielkq. Z wyjasnien Dyrektora wynika ponadto, iz dzieci mogty wyjsc z budynku, 

gdyz panie petniqce w tym czasie dyzur byty w szatni i pomagaty ubrac si~ innym 

dzieciom. Dalej Dyrektor wyjasnit, iz chtopcy wsiedl i do samochodu kuzyna jednego z 

nich (choc tego nie widziat). Nauczyciele zauwazyli, ze nie ma ww. chtopcow w 

momencie wsiadania dzieci do autobusu. Wowczas Dyrektor wraz z jednq z 

nauczycielek petniqcych dyzur udali si~ do domow chtopcow. W sqsiedniej 

miejscowosci zauwazyli samochod, ktorym jechat jeden z nich, natomiast drugi byt juz 



w domu. Samochodem kierowat m~zczyzna, ktarego dyrektor zna liZ widzenia". 

Dyrektor wyjasnit rawniez, ze nie wyciqgnqt zadnych konsekwencji wobec nauczycieli 

petniqcych w tym czasie dyzur. Oswiadczyt, iz wedtug niego nie zasadne jest ich 

wyciqganie. 

W dniu 18 marca 2016 roku Przewodniczqcy Rady Gminy zaprosit Pana 

Dyrektora na posiedzenie Statych Komisji Rady Gminy w celu umozliwienia ztozenia 

dodatkowych wyjasnien w sprawie. Pan Dyrektor nie przybyt na ww. posiedzenie, a w 

tym samym dniu dostarczono dotyczqce jego osoby zaswiadczenie lekarskie -

stwierdzajqce czasowq niezdolnosc do pracy z powodu choroby. W zwiqzku z tym 

Przewodniczqcy Rady Gminy wystat do Dyrektora prosb~, by ustosunkowat si~ do 

zarzutaw, ewentualnie uzupetnit wyjasnienia na pismie. Pismo nie zostato jednak 

dostarczone z uwagi na niepodj~cie awizowanej przesytki. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt Sa ustawy 0 systemie oswiaty i art. 7 ust. 2 pkt 6 

ustawy Karata Nauczyciela Dyrektor szkoty ma obowiqzek zapewnienia 

bezpieczenstwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj~c organizowanych przez szkot~ 

lub placawk~. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i 

placowkach (t.j. Dz.U. 2003, Nr 6 pOZ. 69 z pain. zm.) szczegatowo okresla zadania 

dyrektora w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkaw nauki, 

wychowania i opieki. 

Mimo rozbieznosci dotyczqcych momentu opuszczenia przez dzieci szkoty (z 

relacji skarzqcej wynika, iz dzieci wyszty ze szkoty przed pajsciem na swietlic~, zas z 

wyjasnien Dyrektora, ze po zakonczeniu tych zaj~c, w momencie przygotowywania si~ 

do odjazdu autobusu), bezspornym jest sam fakt opuszczenia szkoty przez uczniow bez 

wiedzy nauczyciela. Trzeba zaznaczyc, ze juz sam fakt doprowadzenia do sytuacji, w 

ktarej uczniowi grozi niebezpieczenstwo moze powodowac pociqgni~cie do 

odpowiedzialnosci karnej i swiadczy 0 naruszeniu przez Dyrektora jak i ww. nauczycieli 

obowiqzujqcych przepisaw. Ponadto niewyciqgni~cie przez Dyrektora zadnych 



konsekwencji z tego zdarzenia moze swiadczye 0 braku swiadomosci prawnej i 

odpowiedzialnosci zar6wno jako nauczyciela jak i Dyrektora. Skutki braku tej 

swiadomosci, niefrasobliwosci, czasem rutyna w dziafaniach mogq bye przyczynq 

daleko idqcych negatywnych skutk6w dla ucznia, rodzica, nauczyciela, a takze samej 

szkoly. Dlatego w tym stanie faktycznym nalezy uznae skarg~ za zasa\ i'J' 


