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UCHWAtA Nr XV/106/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej 

w Sarbiewie z dnia 10 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 10 lutego 2016 roku przez Paniq Matgorzat~ 

Zielinskq na dziafalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodn iczqcemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwafy Nr XV/106/2016 

Rady Gminy Baboszewo 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc Dyrektora Szkofy Podstawowej w 

Sarbiewie z dnia 10 marca 2016 roku 

W dniu 10 marca 2016 r. wptyn~ta skarga na dziatania Dyrektora Szkoty 

Podstawowej w Sarbiewie. Zarzuty przedstawione w skardze przez Paniq Matgorzat~ 

Zielinskq dotyczq zaniechania i nienalezytego wykonywania zadan poprzez 

niestosowanie si~ do zalecen lekarskich dotyczqcych przeciwwskazan przebywania na 

zimnym powietrzu corki skarzqcej - uczennicy I klasy Szkoty Podstawowej w Sarbiewie. 

Jak wynika z relacji matki dziecka po tym, jak jedna z nauczycielek nie stosujqC si~ do 

ustnych prosb matki, zabrata dziecko w zimny i wietrzny dzien na zaj~cia logopedyczne 

na dwor, co spowodowato zachorowanie dziecka (angina, zapalenie obustronne 

oskrzeli i zapalenie uszu), postanowita porozmawiac z Dyrektorem szkoty. W tym celu 

udata si~ w marcu 2015 r. do gabinetu Dyrektora. W rozmowie uczestniczyta rowniez 

nauczycielka, ktora feralnego dnia prowadzita zaj~cia logopedyczne na powietrzu. 

Skarzqca wyjasnia, iz podczas tego spotkania otrzymata informacj~ od Dyrektora, ze 

szkota moze wyprowadzac dzieci na powietrze do -10°C bez zgody rodzicow. Ponadto 

'-' skarzqca zwraca uwag~, iz w tym dniu dostarczyta Dyrektorowi zaswiadczenie lekarskie 

dla corki, ktore zawierato zdecydowane przeciwwskazania ekspozycji na zimno oraz 

unikanie przebywania na zimnym powietrzu. Z uwagi na fakt, iz Dyrektor 

poinformowat skarzqcq, ze wybiera si~ na zaj~cia w-f na dwor z klasq VI, do ktorej 

ucz~szczat wowczas jej syn, skarzqca przedstawita rowniez zaswiadczenie lekarskie 

zwalniajqce dziecko z zaj~c. Matka zaznacza, ze pomimo wiedzy Dyrektora i nauczycieli 

o przeciwwskazaniach lekarskich dotyczqcych jej corki, nie byty one przez nich 

respektowane i tym samym 10 marca 2016 r. przezi~biona dziewczynka zostata 

zabrana na dwor. 

Skarga zostata przedstawiona Dyrektorowi 16 marca 2016 r. podczas 



wykonywania czynnosci przez kontrolujqcych w ramach prowadzonej w szkole kontroli 

dorainej. Pan Dyrektor wyjasnit, ze sytuacja pojawita si~ w zesztym roku i dziecko 

rzekomo przez wyjscie na dw6r podczas zaj~c logopedycznych zachorowato. 

Potwierdzit r6wniez dostarczenie zaswiadczenia lekarskiego przez skarzqcq 11 marca 

2015 r. Oswiadczyt ponadto, ze przepisy bhp pozwalajq na wychodzenie z dziecmi na 

dw6r do -10°(, ale ich doktadnie nie sprecyzowat. Wyjasnit r6wniez, ze w zwiqzku z 

tymi przeciwwskazaniami lekarskimi pojawit si~ problem organizacyjny zwiqzany z 

opiekq nad dzieckiem podczas gdy inne dzieci przebywajq na zaj~ciach na dworze i 

tym samym dziecko czasami zostaje pod opiekq woinej lub nauczyciela klasy o. 

Wyjasnienia ztozyta r6wniez nauczycielka, kt6ra 10 marca 2016 r. wyszta z dziecmi na 

dw6r. Wyttumaczyta, ze zgodnie z ustaleniami z matkq, dziecko b~dzie decydowato 

kiedy moze wyjsc na dw6r, a kiedy pozostaje w budynku. W tym dniu, jak wynika z 

relacji nauczycielki, dziecko powiedziato, ze moze wyjsc. Dziecko by to odpowiednio 

ubrane, a na powietrzu przebywali 15 minut. Nauczycielka oswiadczyta, ze od _4°( do 

+4°( wychodzi z dziecmi na okoto 15 minut, natomiast jesli temperatura powietrza 

spada do -6°(, nie wychodzq na dw6r. 

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 

zarzut6w, ewentualnie uzupetnit wyjasnienia na pismie. Pismo nie zostato jednak 

dostarczone z uwagi na niepodj~cie awizowanej przesytki. 

Przepisy dotyczqce bezpieczenstwa higieny w publicznych 

niepublicznych szkotach i plac6wkach wskazujq na temperatur~, jako jeden z 

czynnik6w zwiqzanych z bezpieczenstwem dzieci i wskazujq, i.e przebywanie na 

swiezym powietrzu uzaleznione jest od sprzyjajqcych warunk6w atmosferycznych (§ 



14 ust. 2 rozporzqdzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). To, jaka temperatura ponizej 

zera wykluczae b~dzie wyjscie na spacer mozna uzgodnie z rodzicami, lekarzem lub 

piel~gniarkq by uniknqe nieporozumien, a przede wszystkim by stafe zasady, ktore 

majq stosowae nauczyciele byfy precyzyjne i jasne, nalezafo okreslie je w 

opracowanym przez Dyrektora regulaminie, itp. Kiedy i w jakich warunkach 

atmosferycznych dzieci wyjdq z budynku na swieze powietrze powinien decydowae 

dyrektor i nauczyciele, gdyz to oni Sq odpowiedzialni za bezpieczenstwo dzieci w 

szkole. Do nich nalezy dbanie 0 zdrowie i bezpieczenstwo dzieci powierzonych ich 

opiece. Nie ma przepisow, ktore wskazywafyby przy ilu stopniach ponizej zera dzieci, 

mogq przebywae na swiezym powietrzu. Dcena warunkow pogodowych sprzyjajqcych 

wyjsciu na spacer nalezy do osob opiekujqcych si~ dzieemi. Jak wyzej wspomniano, 

ograniczenia w tym zakresie moze wprowadzie szkofa lub przedszkole w 

wewn~trznych przepisach regulujqcych ich funkcjonowanie, np.statucie, regulaminie 

(art. 84 ust. 2 ustawy 0 systemie oswiaty). Ponadto wyjscie na dwor musi zalezee od 

stanu zdrowia dzieci (np. czy nie Sq przezi~bione, czy nie skarzq si~ na zaostrzenie 

astmy, czy nie posiadajq stosownego zaswiadczenia lekarskiego, itp.), posiadanego 

ubrania (dostosowanego do panujqcej pogody), warunkow pogodowych (np. czy nie 

wieje silny wiatr, nie pada deszcz, nie ma duzego mrozu, itp.). Ponadto warunkiem 

bezpiecznego przebywania na swiezym powietrzu przy temperaturze minusowej 

powinno bye odpowiednie przygotowanie dzieci - wtasciwe ubranie (czapki, szaliki, 

r~kawiczki) i zastosowanie kremu ochronnego. Podczas przebywania dzieci na 

powietrzu przy niskich temperaturach powietrza nalezy zadbae 0 zapewnienie 

aktywnosci fizycznej wszystkim dzieciom. Nie mozna przyjqe, ze to dziecko (w tym 

przypadku 7-letnie) ma podejmowae decyzj~, kiedy moze wyjse na dwor, a kiedy nie. 

W przypadku braku wewn~trznych uregulowan w szkole, ale posiadaniu wiedzy, a 

taki.e zaswiadczenia lekarskiego 0 stanie zdrowia dziecka, wskazujqcym na przewlektq 

chorob~ oraz przeciwwskazania przebywania na powietrzu, zarowno nauczyciele, jaki 

Dyrektor zobowiqzani byli bezwzgl~dnie tego przestrzegae. Niedopefnienie przez nich 



tyeh obowiqzkow mogto narazie dzieeko na uszezerbek na zdrowiu, a takze bye 

przyezynq odpowiedzialnosci karnej Dyrektora. Nieodpowiedzialne zaehowania 

nauezyeieli oraz Dyrektora mogq rowniez doprowadzie do odpowiedzialnosei organu 

prowadzqeego. Niedopuszezalne jest akeeptowanie takieh zaehowan. Problemy 

organizaeyjne zwiqzane z zapewnieniem opieki nad ehorym dzieekiem podezas, gdy 

pozostata ez~se klasy ma zaj~cia na dworze, nie mogq bye usprawiedliwieniem 

opisanego w skardze zaehowania nauezyeieli ezy Dyrektora. W zwiqzku z powyzszym 

nalezy uznae, iz Dyrektor nienalezycie wykonat swoje obowiqzki w zakresie 

zapewnienia bezpieezenstwa dzieeiom poprzez to, ze nie respektowat wskazan 

lekarza, a ponadto nie wymagat tego rownie od swoich praeownikow. Dlatego 

postanowiono, jak w senteneji. 

RADY 


