
   
 

Uchwała nr XLVIII/1020/05 
Rady Miasta Katowice 

 
        z dnia 24 października 2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców uczniów klasy IIIa Szkoły Podstawowej 
nr 32 na Dyrektora  SP 32 w Katowicach 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm) w związku z art. 
229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala : 

 
 

§1 Uznać za niezasadną skargę rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 na 
Dyrektora SP 32 w Katowicach w sprawie rozwiązania klasy IIIa.  

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 

  
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżących o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Marek Chmieliński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Uzasadnienie 



 
          Rodzice uczniów klasy IIIa Szkoły Podstawowej nr 32 w Katowicach pismem z dnia  3 
czerwca 2005r.  wnieśli do Kuratorium Oświaty w Katowicach skargę na decyzję Dyrektora 
ww. placówki o rozwiązaniu w roku szkolnym 2005/2006 klasy IIIa i przydzieleniu uczniów tej 
klasy do klas równoległych / załącznik nr 1/. 
Ww. skarga została przekazana pismem z dnia 13 lipca 2005r. Nr KO-NPi-NA-Bpi-
0713/13/05 do Wydziału Edukacji tut. Urzędu. 
Jednocześnie  w dniu 11 lipca 2005r. Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna przyjęła wniosek 
rodziców dotyczący nierozdzielania przedmiotowej klasy / załącznik nr 2/. 
Pismem z dnia 19 lipca 2005r. Nr E.I.0561-12/05 / załącznik nr 3/ udzielono odpowiedzi 
zainteresowanym  na  skargę  z  dnia  3 czerwca  2005r. oraz na powyższy wniosek 
podtrzymując decyzję Dyrektora szkoły o likwidacji klasy IIIa.  Poinformowano, iż 
projektowanie struktury organizacyjnej szkół odbywa się zgodnie z przyjętymi normami 
liczebności uczniów. Dyrektor szkoły przyjął zasadę likwidacji najmniej licznego zespołu 
klasowego, jakim była klasa IIIa poprzez przekazanie tych uczniów do trzech pozostałych 
klas. 
 
Sprawa likwidacji  klasy była przedmiotem postępowania wyjaśniającego i stanowisko w tej 
kwestii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zostało przedstawione rodzicom uczniów w 
pismach z dnia 1czerwca 2005r. Nr E.I.4317-31/05 oraz w informacji wywieszonej dla  
wiadomości rodziców w Szkole Podstawowej Nr 32 z dnia 4 lipca 2005r Nr E.0057/22/05 
/załącznik nr 4/. 
Pismem z dnia 16 lipca 2005r. / załącznik nr 5/ rodzice klasy IIIa wnieśli do 
Przewodniczącego  Rady Miasta Katowice odwołanie od  decyzji Prezydenta Miasta  
Katowice  z  dnia  04  lipca  2005r. Nr E0057/22/05 podtrzymującej decyzję Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 32 o likwidacji klasy IIIa. 
 
Dnia 26 lipca 2005r. do Prezydenta Miasta Katowice oraz do Przewodniczącego Rady 
Miasta wpłynęła kolejna skarga rodziców dotycząca decyzji Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 32  o rozwiązaniu klasy IIIa i przydzieleniu uczniów tej klasy do klas równoległych / 
załącznik nr 6/. 
Skarga zawierała zarzuty : 
1. wadliwego sposobu jej podjęcia,  
2. wadliwego sposobu jej przekazania do wiadomości rodziców, 
3. przekazywania władzom oświatowym informacji na temat liczebności klasy niezgodnych 

ze stanem faktycznym, 
4. przekazywania władzom oświatowym fałszywych informacji w sprawie przeprowadzania 

z dziećmi i ich rodzicami konsultacji dotyczących wyboru klasy zgodnie z ich 
preferencjami. 

 
Decyzje związane z organizacją nowego roku szkolnego podejmowane były zgodnie z 
kompetencjami przez Dyrektora Szkoły, w oparciu o § 10 załącznika nr 2 rozporządzenia 
MENiS z dnia 21 maja 2005r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół / Dz.U z 19 czerwca 2001r. Nr 61, poz.624 z późn. zm./ oraz są zgodne z 
normami liczebności uczniów w oddziale i zasadami weryfikowania liczby oddziałów po 
zakończeniu I etapu edukacyjnego. 
Dyrektor Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje szczegółową organizację 
nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w formie arkusza organizacyjnego . 
W arkuszu tym do dnia 30 maja zatwierdzona jest przez organ prowadzący między innymi 
liczba oddziałów . 
Dyrektor Szkoły projektując arkusz organizacyjny SP 32 zaplanował trzy oddziały  klas 
czwartych mając na uwadze ,że na dzień 30 kwietnia 2005r. w klasach trzecich uczyło się 78 
uczniów. Biorąc pod uwagę, że stworzenie trzech klas z czterech dotychczas 
funkcjonujących mogło odbyć się jedynie na drodze rozwiązania wszystkich klas trzecich i 
stworzenia nowych zespołów składających się z uczniów z każdej z tych czterech klas, bądź  
na drodze likwidacji tylko jednego zespołu klasowego i przekazania tych uczniów do trzech 



pozostałych klas, słuszną wydaje się zasada przyjęta przez Dyrektora o rozwiązaniu 
najmniej licznego zespołu. Powyższe rozwiązanie uwzględnia również aspekt pedagogiczny, 
opiekuńczy i wychowawczy. 
 
Natomiast zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole nie 
podlegają przepisom ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dotyczącym 
likwidacji szkoły w myśl art. 59 cytowanej ustawy. 
Ponadto uczniowie klasy IIIa nadal posiadają zapewnienie organu prowadzącego możliwości 
kontynuowania nauki w SP 32. 
Sprawy związane ze zmianami organizacyjnymi zostały przedstawione radzie pedagogicznej 
na posiedzeniach w dniu 28 kwietnia 2005r. i w dniu 17 maja 2005r. 
 
O zaistniałych zmianach organizacyjnych rodzice zostali powiadomieni przez 
wychowawczynię klasy IIIa na zebraniu w dniu 23 maja 2005r.,w którym uczestniczył również 
Dyrektor Szkoły. W dniu  30 maja 2005r. z inicjatywy Dyrektora zwołano nadzwyczajne 
posiedzenie trójek klasowych, na którym zapoznano rodziców ze zmianami. 
 
Dyrektor Szkoły podjął decyzję o likwidacji klasy IIIa biorąc pod uwagę liczebność klasy. 
Przekazanie informacji o planowanym zmniejszeniu stanu uczniów na dzień 1 września 
2005r. nastąpiło w związku z przekazaną Dyrektorowi wiadomością przez wychowawczynię. 
W dniu 01 sierpnia 2005r. przeprowadzono ponownie rozmowę z Dyrektorem Szkoły, celem 
potwierdzenia aktualnej liczby uczniów klas III. Liczba ta nie uległa zmianie od dnia 
zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły. Klasa IIIa liczyła 18 osób. Już po 
zakończeniu czynności związanych z organizacją roku szkolnego 2005/2006 rodzice dwojga 
uczniów klasy IIIa deklarowali chęć przeniesienia dzieci do innej szkoły , w związku z tym 
istniała możliwość dalszego zmniejszenia stanu liczbowego klasy. Bez względu na zmiany 
nadal klasa IIIa jest zespołem najmniej licznym. 
 
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, iż na spotkaniu z 
przedstawicielami klas trzecich w dniu 30 maja 2005r.Dyrektor Szkoły zaproponował 
przeniesienie dzieci do równoległych  klas wg preferencji, czego potwierdzeniem jest lista 
dzieci zapisanych przez rodziców w miesiącu czerwcu do wybranych klas. 
 
Komisja Edukacji zaopiniowała skargę rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 na Dyrektora SP 
Nr 32 w Katowicach w sprawie rozwiązania klasy IIIa jako niezasadną.  
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