UCHWAŁA NR IX/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na postępowanie dyrektora
Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 229
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, poz. 1195, z 2015 r. poz. 211, poz. 702) oraz
§ 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) Rada Miejska
w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę Jarosława R. z dnia 27 maja 2015 r. na postępowanie dyrektora
Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
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Załącznik do Uchwały Nr IX/95/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Uzasadnienie
W dniu 3 czerwca bieżącego roku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach
wpłynęła skarga Jarosława R. na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach
przekazana przez zastępcę prezydenta Miasta Suwałk do rozpatrzenia wg właściwości.
W skardze Jarosław R. podniósł kwestię publikowania na łamach lokalnej prasy
nieprawdziwych informacji, celowego wprowadzania w błąd, bezczynności w zakresie
sprawowania nadzoru nad kierowaną placówką oraz zatrudnionymi nauczycielami. Kolejną
kwestią, jaką poruszył Skarżący w swoim piśmie, był brak odpowiedzi ze strony dyrekcji
Zespołu Szkół nr 3 na skargę, jaką złożył w dniu 29.04.2015 r., na pracę wychowawczyni syna.
Kontrolę przeprowadzili radni działający na podstawie upoważnienia nr 8/6/2015 z dnia
03.06.2015 r. w obecności dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 23.04.2015 r.
wychowawczyni klasy I c, do której uczęszcza syn Skarżącego, złożyła wniosek do dyrektora
Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach dotyczący przeniesienia ucznia do innej klasy. Uzasadnienie
wniosku stanowił opis zachowania ucznia w stosunku do kolegów.
W dniu 29.04.2015 r. do sekretariatu szkoły została złożona przez Jarosława R. skarga na
pracę nauczycielki - wychowawczyni klasy, do której uczęszcza syn.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach uważał, że w kwestiach tak drażliwych, jakimi są
prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka i rozwiązywanie problemów wychowawczych
najważniejsza jest bezpośrednia rozmowa. Dlatego też przekazał Annie R., żonie Skarżącego,
prośbę o spotkanie z obojgiem rodziców.
Takie spotkanie odbyło się dnia 27.05.2015 r. W rozmowie z rodzicami ucznia
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 uczestniczyła także Barbara O.- pedagog szkolny.

oprócz

W związku z ukazaniem się w lokalnej gazecie „Nowiny suwalskie”, w dniu 26.05.2015 r.,
artykułu związanego z zachowaniem syna Skarżącego, dyrektor szkoły w dniu 28.05.2015 r.,
wystosował do Redakcji tygodnika prośbę o sprostowanie swojej wypowiedzi, jaka ukazała się
na łamach ww. czasopisma. W ocenie dyrektora jego wypowiedź została zmanipulowana. Pismo
to zostało również przekazane do wiadomości państwu Annie i Jarosławowi R.
W dniu 29.05.2015 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 wystosował odpowiedź na skargę
dotyczącą pracy nauczycielki Ewy H, złożoną przez Skarżącego w dniu 29.04.2015 r.
Odpowiedź została odebrana osobiście w tym samym dniu, tj. 29.05.2015r.
Zgodnie z art. 237 § 1 kpa, organ właściwy do załatwienia skargi powinien rozpatrzyć skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Co miało miejsce podczas
procedowania powyższej skargi.
Ponadto, w zakresie pozostałych zarzutów jakie zostały podniesione w skardze, dotyczących
sprawowania nadzoru nad kierowaną placówką oraz zatrudnionymi nauczycielami, w dniu
29.05.2015 r. odbyło się spotkanie dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach z naczelnikiem
oraz zastępcą naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego
w Suwałkach. W dniu 01.06.2015 r. w Zespole Szkół nr 3 została przeprowadzona kontrola
w tym zakresie, przez
inspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu
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Miejskiego w Suwałkach. Z dokumentacji pokontrolnej wynikało, że przedstawione zarzuty
nie znajdują potwierdzenia.
W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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