
UCHWAŁA NR XLIV/843/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa I  i R  G  na działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 62 w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę Państwa I  i R  G  z dnia 5 kwietnia 2017 r. na 
działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 w Katowicach.

§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżących o sposobie 
załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Państwo I i R G pismem z dnia 5 kwietnia 2017 złożyli skargę na działania
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach. W skardze w szczególności zarzucili, iż Dyrektor
Szkoły nie udzielił im odpowiedzi na pytania dotyczące wystawionej ich synowi oceny z zachowania za
pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż
nieodpowiednia ocena zachowania ucznia klasy VI b K G została wystawiona, zdaniem
Dyrektora, zgodnie ze statutem szkoły. Szczegółowe uzasadnienie oceny zachowania zostało sporządzone
przez wychowawcę klasy na pisemną prośbę rodziców ucznia z dnia 23 stycznia 2017r. i zostało przekazane
przez zainteresowanym wraz z informacją, że oceniane jest zachowanie, a nie dziecko.

W tym miejscu należy zauważyć, że od dnia przekazania pisemnej informacji o zagrożeniu oceną
nieodpowiednią zachowania tj. od dnia 8 grudnia 2016 r. skarżący do dnia 23 stycznia 2017 r. nie zwracali
się do szkoły z prośbą o wyjaśnienie i uzasadnienie dotyczące oceny zachowania syna.

Po rozpatrzeniu pisma skarżących z dnia 26 lutego 2017 r. Dyrektor Szkoły ponownie
poinformował Państwa I i R G że ocena nieodpowiednia zachowania została
wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że uwzględnia wpływ stwierdzonych
zaburzeń na zachowanie dziecka.

Należy podkreślić, że w zakresie w jakim skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miasta
Katowice ustalone okoliczności sprawy nie potwierdzają, aby Dyrektorowi Szkoły można było postawić
zarzut zaniechania swoim obowiązkom, w tym zwłaszcza braku udzielenia stosownych odpowiedzi i
wyjaśnień zainteresowanym rodzicom.

Zważyć należy, iż meritum sprawy dotyczy kwestii związanych z nadzorem pedagogicznym. W
związku z tym badanie i ocena czynności podejmowanych przez Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli
względem syna skarżących należy do wyłącznej kompetencji Kuratora Oświaty.

W tym stanie sprawy skargę należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia
skargi w tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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