
UCHWAŁA NR 78/XII/07
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1
w Sierpcu

Na podstawie  art.  12 pkt  11 ustawy z dnia  5  czerwca 1998r.  o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.
229  pkt  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  Postępowania
Administracyjnego ) tekst  jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.

Skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu – w przedmiocie
nierównego  traktowania,  dyskryminacji,  matactwa,  ataków  personalnych  ze
znamionami mobbingu, nie respektowania przepisów BHP  

Rada uznaje za bezzasadną

§ 2.

Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
       /-/

Waldemar Olejniczak



UZASADNIENIE 
Do Uchwały Nr 78/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu

 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu

Przedmiotem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu złożonej przez
nauczyciela zatrudnionego w szkole były zarzuty dotyczące:

- nierównego traktowania 
- dyskryminacji skarżącego
- matactwa i podawanie nieprawdziwych danych organowi nadzorującemu

i prowadzącemu szkołę
- ataki personalne ze znamionami mobbingu wobec skarżącego
- nie respektowanie przepisów BHP

Zgodnie z przyjętą procedurą zasadność zarzutów badała Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu, która oceniła skargę jako bezzasadną.
W trakcie czynności kontrolnych i wyjaśnień ustalono, iż działania Dyrektora i
jego  decyzje  wobec  skarżącego  nie  zawierały  elementów  dyskryminacji  ani
mobbingu  a  wynikały  jedynie  z  troski  o  zabezpieczenie  prawidłowego
funkcjonowania szkoły. 
Zmiany w planie  zajęć i  przydziale  godzin dla nauczycieli  były związane ze
zmianą na stanowisku dyrektora szkoły w czasie trwającego roku szkolnego. O
wszystkich działaniach  Dyrektor  informował  nauczycieli  na zebraniach  Rady
Pedagogicznej, w których uczestniczył skarżący.
Nie stwierdzono także znaczących dysproporcji w przydziale godzin etatowych
i  ponadwymiarowych  dla  nauczycieli.  Ci,  którzy  mają  mniej  godzin
ponadwymiarowych w szkole dziennej mają więcej godzin w szkole zaocznej.
Dotyczy to także skarżącego. 
Nie stwierdzono także, aby po objęciu funkcji dyrektora przez Pana Andrzeja
Czarcińskiego  pozbawiono  skarżącego  jakiejkolwiek  wcześniej  pełnionej
funkcji w szkole. 
Zarzut matactwa sformułowano w oparciu o pomyłkę Dyrektora spowodowaną
błędnym przeniesieniem godzin  na arkusz  organizacyjny. Sytuacja  zaistniałej
pomyłki była wyjaśniana skarżącemu.
Nie  dopatrzono  się  także  elementów  mobbingu.  Przeprowadzone  rozmowy
dyscyplinujące skarżącego, który naruszył obowiązujący regulamin szkoły, nie
były  wynikiem  ataków  personalnych,  a  jedynie  rutynowych  działaniem
dyrektora odpowiedzialnego za porządek i bezpieczeństwo uczniów. 
Nie stwierdzono także zarzutów łamania przepisów BHP w konstrukcji planu
zajęć tygodniowych.
W świetle powyższych faktów i ustaleń zawartych w protokole kontroli Komisji
Rewizyjnej  z dnia  9 października  2007r.  Rada  Powiatu  w Sierpcu uznała  za
bezzasadną.         


