
Uchwała Nr  L/170/2022

Rady Miasta Skierniewice

z dnia 29 listopada  2022 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2022  r.  
poz. 2000, poz. 2185) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§1. Uznaje się skargę Pani E.P.  z dnia 10 października 2022 roku na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach za bezzasadną - z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice do zawiadomienia skarżącej  
o sposobie załatwienia skargi, o której mowa w § 1 poprzez doręczenie uchwały wraz z jej
uzasadnieniem.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

   Andrzej Melon



                                                                         Załącznik do uchwały Rady Miasta Skierniewice 
                                                                         Nr  L/170/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia  14 października 2022 roku Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty  

w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2000 ze zm.), przekazał Radzie Miasta Skierniewice do rozpatrzenia wg właściwości skargę

Pani  E.P.  zawierającą  zarzuty  dotyczące  działalności  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  7  

w Skierniewicach. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – jeżeli przepisy szczególne

nie  określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrzenia  skarg  –  organem  właściwym  

do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

Z poczynionych przez Radę Miasta  Skierniewice ustaleń wynika, że rekrutacja  do klas

pierwszych  na  rok  szkolny  2022/2023  została  przeprowadzona  na  podstawie  Zarządzenia  

Nr  9.2022  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  z  dnia  20  stycznia  2022 roku z  zachowaniem

właściwych, obowiązujących przepisów prawa oświatowego.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

Zarządzeniem nr 5/2022  wprowadził Regulamin przyjmowania uczniów do klas  pierwszych  

w roku szkolnym 2022/2023 oraz powołał Komisję rekrutacyjną do spraw naboru uczniów. 

Wnioski o przyjęcie złożyło 44 rodziców zainteresowanych edukacją dzieci w tej Szkole,

w tym 33 kandydatów mieszkających w obwodzie oraz 11 dzieci mieszkających poza obwodem

Szkoły. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

Z uzyskanych w tej sprawie wyjaśnień wynika, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku Dyrektor

Szkoły  zorganizował  zebrania  organizacyjne  dla  rodziców  dzieci  klas  pierwszych.  Podczas

spotkań przedstawione zostały imienne listy  uczniów przyjętych do poszczególnych klas oraz

przedstawieni zostali wychowawcy. Z uwagi na 48 uczniów przyjętych (44 z rekrutacji i 4 uczniów

powtarzających klasę pierwszą), klasy miały liczyć po 24 uczniów. Należy podkreślić, że przed

spotkaniami  Dyrektor  poinformował  wszystkich  zebranych,  że  jeżeli  rodzic  zgłosi  chęć

przeniesienia dziecka do równoległej klasy, to jest  taka możliwość, przy zachowaniu równego

podziału klas, czyli „jeden do jednego”. Na przedstawioną uwagę zareagowało 4 rodziców, którzy

porozumieli  się  w  kwestii  przeniesienia  dzieci.  Po  zakończonych  zebraniach  do  Dyrektora

zgłosiła się wychowawczyni klasy 1A z mamą jednaj z uczennic, która zwróciła się z prośbą  

o przeniesienie  córki  z  kl.  1B do kl.  1A.  Wbrew obowiązującym zasadom nie uczyniła  tego

podczas  zebrania  ogólnego.  Skarżąca  została  jeszcze  raz  poinformowana  przez  Dyrektora  

o  zasadach  przeniesienia,  tj.  o  konieczności  samodzielnego  znalezienia  rodzica,  który  będzie



chciał przenieść swoje dziecko z klasy 1A do 1B. Jeżeli nie będzie to możliwe, podczas spotkania

w dniu  1  września,  wychowawczyni  klasy  1 A zapyta  rodziców,  czy  ktoś  jest  zainteresowany

zamianą  klas.  Z  poczynionych  ustaleń  wynika,  że  żaden  z  rodziców nie  wyraził  takiej  woli.

Pomimo tego  skarżąca  podtrzymywała  swoją  prośbę,  argumentując,  że  jest  to  sytuacja  nie  

do przyjęcia, gdyż córka została rozdzielona z koleżanką, z którą miała wspólnie przyjeżdżać  

do szkoły. 

Wiodącym  zarzutem podczas  spotkania  w  dniu  1  września  stało  się  doprowadzenie  

do zerwania relacji koleżeńskich i społecznych córki. W opinii skarżącej dzieci z jednego osiedla,

zostały rozdzielone do różnych klas. W tym miejscu należy zauważyć, że w procesie rekrutacji  

do klas pierwszych zostało przyjętych czterech uczniów z miejscowości, w której zamieszkuje

skarżąca i jej córka. Dodatkowo należy wskazać, że córka skarżącej została wpisana do klasy 1 B

razem z dziećmi, z którymi uczęszczała do przedszkola i  które mieszkają na terenie tej samej

miejscowości.

Odnoszą c się do zarzutu „uniemożliwienia budowania relacji koleżeńskich i społecznych

z  koleżanką  z  sąsiedztwa  przez  rozdzielenie  dzieci,  (…)pozbawiając  je  tym samym dalszego

wspólnego budowania relacji w szkole” warto uwydatnić, że dziewczynki mieszkają w tej samej

miejscowości, ale nie w bliskim sąsiedztwie. Dzieci mają odległe od siebie adresy zamieszkania, 

a  rodzice,  o  których  wspomina  skarżąca,  nic  nie  wiedzieli  o  wspólnym  dowożeniu  dzieci  

do szkoły. 

W tym miejscu podkreślić  należy, że proces rekrutacji  opiera się o określone przepisy

prawa. Jeżeli jest to możliwe, brane są pod uwagę różne okoliczności, sytuacje losowe a także

prośby rodziców. W przedstawionej sytuacji 48 uczniów zostało podzielonych na dwa zespoły 

po 24 uczniów. Był to podział najbardziej optymalny. Zwiększenie liczebności uczniów w jednym

z  oddziałów  pociągnęłoby  za  sobą  skutki  organizacyjno-finansowe  na  dalszym  etapie

edukacyjnym,  w  tym  konieczność  podziału  oddziału  na  grupy,  m.in.  na  zajęciach

informatycznych  i  językowych.  W  ocenie  Rady  Miasta  Skierniewice  wyrażenie  zgody  

na  oczekiwanie  skarżącej,  spowodowałoby  również  uzasadnione  pytania  i  prośby  

od pozostałych rodziców, którzy też chcieli przeniesienia dzieci z klasy 1 B do 1 A.   

Mając  na  uwadze  powyższe,  po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  oraz  

po zapoznaniu się z okolicznościami skarg i ich istotą, a także opinią Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji organu stanowiącego Miasta Skierniewice -  Rada Miasta Skierniewice uznała skargę  

za bezzasadną.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185): „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez  wskazania  nowych  okoliczności  –  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 


