
            

UCHWAŁA Nr XLVI/402/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 października 2017 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi  na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Karczewie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym    ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę p. (……….) z dnia 4 września 2017 r. w sprawie 

działań Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie związanych z organizacją pracy 

szkoły, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. W przypadku ponowienia przez Skarżącego skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale bez 

powiadamiania Skarżącego, dokonując adnotacji w aktach sprawy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie, 

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżącego             

o sposobie załatwienia sprawy. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady 

                                                                                                      Danuta  Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała do rozpatrzenia skargę 

p.(……….)  na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie p. Katarzyny 

Radzik, gdyż jego córka nie została umieszczona w klasie z dziećmi mieszkającymi na tej 

samej ulicy. Wylicza, iż dzieci zostały porozrzucane po różnych klasach po kilkoro, a w 

klasie w której jest jego córka   jest tylko 2 dzieci. 

Sprawa dotyczyła nie umieszczenia córki w jednej klasie z koleżanką  mieszkającą  

blisko(obok). 

Skarżący wyjaśnia jednocześnie, iż na zebraniu rodziców w dniu 05-06-2017 roku Pani 

Dyrektor szkoły przekazała rodzicom, że mogą złożyć podania w których będą umieszczone 

nazwiska trojga dzieci, które nie mogą się  powtarzać  w innych podaniach. Skarżący 

informuje dalej, iż uzyskał ustną informację od wicedyrektora szkoły, iż dzieci mieszkające w 

sąsiedztwie będą razem w klasie. W dniu 04-09-2017 roku okazało się,  że córka  jest w innej 

klasie, niż koleżanka mieszkająca obok. W skardze swojej p. (………) zarzuca Pani Dyrektor, 

iż  kierowała się nieznanymi mu kryteriami i czuje się oszukany, a na tym cierpi jego córka, 

która nie będzie chodziła przez 8 lat do tej samej klasy z koleżanką mieszkającą obok. 

Do powyższej skargi ustosunkowała się Pani Dyrektor Szkoły  i wyjaśniała : 

Każdego roku na początku czerwca odbywa się w szkole zebranie z rodzicami przyszłych 

pierwszoklasistów, z planowanymi wychowawcami, pedagogiem, logopedą i kierownikiem 

świetlicy, rodzice dowiadują się wtedy w jaki sposób odbywa się podział dzieci na klasy- 

skarżący się rodzic był na zebraniu. Dyrektor poinformowała wszystkich, iż do końca 

czerwca rodzice mogą składać podania z prośbą o połączenie ze sobą w klasie 

zaprzyjaźnionych dzieci. Podanie może dotyczyć trójki dzieci, a nazwisko ucznia może 

pojawić się na jednym podaniu. Spowodowane jest to tym, iż w klasie ma być określona ilość 

dzieci oraz zachowane proporcje między dziewczynkami a chłopcami. Pani Dyrektor 

wyjaśniła dalej, iż stara się tworzyć zespoły klasowe biorąc pod uwagę ulice, przy których 

dzieci mieszkają. Natomiast nie ma gwarancji, że dzieci te będą  w jednej klasie, gdyż te 

powiązane podaniem z innymi, mogą trafić do klasy z dziećmi z innych ulic. 

 Skarżący rodzic nie napisał podania, natomiast rodzice zaprzyjaźnionej dziewczynki  

zamieszkałej przy tej samej ulicy połączyli się podaniem z dwójką innych dzieci. 

Sytuacja dotyczyła 100 uczniów, których należało podzielić na 4 klasy po 25 w każdej, 

wpłynęło 26 podań, a więc połączonych zostało około 70 dzieci . 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego były przygotowane listy i nie można było wprowadzić 

już zmian. 

Pani Dyrektor  wyjaśnia dalej, iż w klasie (….) w której przypisana jest córka skarżącego 

zwolniło się jedno miejsce (jedno dziecko wyprowadziło się w czasie wakacji), natomiast 

rodzice zaprzyjaźnionej dziewczynki nie wyrazili chęci przeniesienia jej do tej klasy, gdyż w 

podaniu wyrazili chęć jej połączenia z  dwiema  innymi koleżankami z przedszkola. 

Pani dyrektor stwierdza dalej, iż córka skarżącego ma w klasie inną koleżankę z tej samej 

ulicy oraz wiele innych zamieszkałych przy sąsiadujących ulicach oraz to, że szybko 

klimatyzuje się  w obecnej klasie i problem osamotnienia dziecka nie powinien narastać. 

Pani Dyrektor nie zgodziła  się ze stwierdzeniem, że zasady przydzielania do klas nie zostały 

wyjaśnione rodzicom ( na zebraniu było około 100 rodziców i nauczyciele), dowodem na to 

jest, że wpłynęło 26 podań – a więc zasady były znane. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 02-10-2017 po wnikliwym  zapoznaniu się 

zarówno ze skargą jak i z wyjaśnieniami Pani Dyrektor  miała wątpliwości, spowodowane 

brakiem informacji albo dowodów nie pochodzących od stron konfliktu, tj. zabrakło 

wyjaśnień osoby postronnej np. innego rodzica obecnego na zebraniu w czerwcu, aby 



zweryfikować  wyjaśnienia) i w głosowaniu czy skarga jest bezzasadna głosowała jedna  

osoba „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” . 

 

 

 
 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady 

                                                                                                      Danuta  Trzaskowska 
 


