
Uchwała Nr  XXIV – 178 / 09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 lutego 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi grupy nauczycieli na Dyrektora Zespołu Szkół 
w Baborowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, 
poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180 
poz.1111 i Nr 223, poz.1458)  w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie, złożona przez grupę 
nauczycieli dotycząca niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych, 
zostaje uznana w części za zasadną z przyczyn przedstawionych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XXIV- 178/09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia18 lutego 2009 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi grupy nauczycieli

na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach, które odbyły się w okresie od 10 lipca 2008 r. do 
11 lutego2009 r. zapoznała się ze skargą  grupy nauczycieli złożoną w dniu 6 czerwca 2008 r. 
w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków służbowych przez  Panią Dyrektor 
Zespołu Szkół w Baborowie – Elżbietę Kielską 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji proponuje uznać skargę za zasadną 
w punktach:

- w przypadku ustalania limitów etatów pedagoga szkolnego stwierdzono brak przepisu 
oświatowego regulującego zasadę określania limitu etatów pedagoga. W zakresie 
nieprzestrzegania przez Dyrektora Zespołu Szkół prawa dotyczącego rozdziału limitu 
etatów pedagoga jedynym niedociągnięciem było rozdysponowanie w Gimnazjum 
7 godzin z etatu pedagoga szkolnego po 1 godzinie nauczycielom nie posiadającym 
kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w roku szkolnym 
2007/2008.

- w przypadku stosowania przepisów prawa w zakresie wypowiadania nauczycielom 
stosunku pracy w Zespole Szkół stwierdzono niedotrzymanie zgodnego z prawem 
terminu dostarczenia nauczycielowi pisma o rozwiązaniu stosunku pracy oraz 
poinformowania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia 
stosunku pracy nauczycielowi. Jednak mając na uwadze iż czynności związane ze 
stosunkiem pracy podlegają kontroli sądowej oraz zgodnie z art.91c ust.2 Karty 
Nauczyciela spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli są rozpatrywane przez 
sądy pracy. 

- w przypadku nie przestrzegania Statutu Zespołu Szkół w zakresie współpracy z radą 
pedagogiczną stwierdzono brak zapisów dotyczących analiz, efektów, uwag oraz 
wniosków z podjętych działań w Zespole Szkół w zakresie realizacji zadań przez 
nauczycieli, osiągnięć edukacyjnych uczniów, rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz z działalności opiekuńczej, brak podejmowania uchwał w 
zakresie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, organizacji doskonalenia 
zawodowego, propozycji przydziału stałych prac i zajęć nauczycielom w ramach 
wynagrodzenia,. Ważnym zaniedbaniem jest także  nie odczytywanie protokołu 
z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej co stanowi łamanie wewnątrzszkolnego 
prawa. 

Pozostałe zarzuty wobec Pani Dyrektor Komisja Rewizyjna uznała za bezzasadne lub nie 
zajmowała się nimi ze względu na brak kompetencji w ich rozstrzyganiu..

W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie skargi 
za częściowo zasadną.


	Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

