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z dnia  18 marca 2021 r. Zatwierdzony przez 
......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół 
w Jankowie Dolnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)  po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uznaje skargę Pana M. Z. z dnia 15 lutego 2021 r. na działania Dyrektora Zespołu  
Szkół w Jankowie Dolnym za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno i zobowiązuje się go do 
zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

W dniu 16 lutego 2021 r. do Biura Rady Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pana M. Z. na działania Dyrektora
Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. Skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Gniezno w celu jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w tym temacie na
posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 r.

Skarżący w swej skardze wskazał na nieprzestrzeganie zapisów statutu szkoły oraz brak nadzoru
pedagogicznego nad pracą nauczyciela języka polskiego w klasie IV a w roku szkolnym 2019/2020. Zdaniem
skarżącego nieprzestrzeganie statutu szkoły polegać miało na braku pisemnego uzasadnienia każdej oceny
otrzymanej przez córkę skarżącego z języka polskiego. Jak wskazał bowiem skarżący, Dyrektor szkoły uznaje,
że § 12 statutu dotyczy ocen rocznych i śródrocznych, nie zgadza się z tym jednak skarżący, gdyż jego zdaniem
dotyczy to wszystkich ocen. Podobnie zdaniem skarżącego jeden z nauczycieli wychowania fizycznego
nie stosuje się do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Odnośnie braku nadzoru nad nauczycielem języka
polskiego skarżący powołał się na ustalenia kontroli doraźnej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

Rozpatrując skargę stwierdzono, że w całości powtarza ona zarzuty skarżącego zawarte w skardze z dnia
1 lipca 2020 r., która rozpoznana została w dniu 5 listopada 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr
XXX/220/2020. Rozpoznając skargę zapoznano się z pełną dokumentacją dotyczącą skargi, w tym sporządzoną
przez Kuratorium Oświaty. Ponownie poproszono o wyjaśnienia Dyrektora Szkoły. Ustalono, że Dyrektor
Szkoły dokonał formalnej zmiany statutu zgodnie z zaleceniami kontroli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Wszystkie zarzuty skarżącego zostały wyjaśnione i opisane przez kontrolę kuratoryjną, która została w szkole
przeprowadzona.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno po zapoznaniu się z treścią skargi oraz po
przeprowadzeniu rozmowy z Dyrektorem Szkoły w Jankowie Dolnym, uznała skargę za niezasadną.

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno zostały w całości zaakceptowane przez
Radę Gminy.
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