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UCHWAŁA NR XXVII/343/2020
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektorkę Szkoły Podstwowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 256, 695 i 1298), w zw. z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość po rozpatrzeniu skargi na Dyrektorkę Szkoły
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków
w Markach, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Skargę z dnia 11 września 2020 roku na Dyrektorkę Szkoły Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach uznaje się
za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Po zapoznaniu się ze skargą i jej wnikliwą analizą Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Rady Miasta Marki stwierdza, że skarga jest bezzasadna i rekomenduje Radzie Miasta
Marki przyjęcie przedmiotowej uchwały. W każdym środowisku pracowniczym zmiana
kierownika może budzić swojego rodzaju niepewność. Skarżąca zarzuca Dyrektorce, że
tworząc grafik pracy na nowy rok szkolny „pozbawiła” Skarżącej godzin nadliczbowych w I
semestrze oraz prowadzenia lekcji z wychowania do życia w rodzinie w II semestrze. Nie
może Radzie Miasta Marki umknąć również fakt, iż Skarżąca pozytywnie ocenia
wcześniejszą współpracę z Dyrektorką w czasie kiedy była nauczycielką tej samej szkoły
i razem prowadziły zajęcia. Przechodząc do analizy skargi należy zauważyć, że za
organizację pracy w szkole odpowiada dyrektor szkoły. Zatem to do obowiązków
dyrektora szkoły należy zaplanowanie rozkładu pracy poszczególnych nauczycieli tak,
aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał każdego z nauczycieli szkoły.
Oczywiście dyrektor szkoły w swoich działaniach musi kierować się przepisami prawa.
Czas pracy nauczycieli reguluje art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Nie można również pomijać przepisu
art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela zgodnie z którym realizacja przez nauczyciela zajęć
w godzinach ponadwymiarowych powinna być wyjątkiem. Wobec tego w ocenie Rady
Miasta Marki niezasadne jest stawianie Dyrektorce zarzutu „pozbawienia” prawa do tzw.
godzin ponadwymiarowych. Jeżeli Dyrektorka była w stanie tak zorganizować pracę
w szkole, aby Skarżąca nie musiała pracować ponad ustawowy wymiar czasu pracy, to
nie może to stanowić uzasadnionej przyczyny do wniesienia skargi przeciwko Dyrektorce.
Odnosząc się do kwestii rezygnacji z prowadzenia zajęć z wychowania do życia
w rodzinie należy stwierdzić jak zostało wskazane wcześniej, iż to dyrektor szkoły planuje
i organizuje czas pracy nauczycieli. W tym miejscu należy również wskazać, że duży
wpływ na funkcjonowanie szkół ma ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Okoliczność ta „zmusza” dyrektorów szkół do ograniczania liczby zajęć realizowanych
przez nauczycieli tak, aby maksymalnie minimalizować ryzyko związane z możliwością
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Konsekwencją tej trudnej sytuacji
epidemicznej jest okoliczność, iż od dnia 26 października 2020 r. ponownie
funkcjonowanie szkół podstawowych w znacznej mierze zostało ograniczone, a zajęcia są
organizowane w trybie nauczania zdalnego. Na koniec Rada Miasta Marki wskazuje, że
67 członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach pozytywnie ocenia dotychczasowe
działania Dyrektorki Szkoły. Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Marki nie podziela
subiektywnej oceny dotychczasowych działań Dyrektorki Szkoły Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
wyrażonej przez Skarżącą. Rada Miasta Marki w pełni podziela prawo dyrektora szkoły
do swobodnego planowania rozkładu pracy nauczycieli według potrzeb szkoły, a tym
samym uznaje, przedmiotową skarga za bezzasadną.
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