Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach.
Do Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 04 marca 2013 r. wpłynęła skarga na działalność Dyrektora
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Skarga została zarejestrowana w Rejestrze Skarg
i Wniosków pod Nr 3. Z treści skargi wynika, iż jest to skarga na działalność dyrektora gimnazjum, tj.
kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Stawiski. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz Uchwałą Nr 51/XVI/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania skarg
dotyczących działalności Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski skargę
rozpatruje Rada Miejska w Stawiskach. Na podstawie § 2 w/w uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Stawiskach przekazała skargę do Komisji Rewizyjnej celem zbadania zarzutów w niej zawartych.
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym należy stwierdzić, iż zarzuty zawarte w skardze
nie zostały potwierdzone.
Analiza przebiegu zdarzeń związanych z dyskoteką szkolną oraz spożycia na tej dyskotece alkoholu przez
uczniów wykazała, że wskazywane przez Skarżącego fakty nie miały miejsca na terenie szkoły. Zagadnienie to
było przedmiotem kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 07.12.2012 r. przez organ nadzoru
pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży. Ustalenia protokołu stwierdzają,
iż doszło do spożywania alkoholu przez grupę uczniów w dniu 22 listopada 2012 r., jednakże miało to miejsce
poza terenem szkoły. Dopiero po spożyciu alkoholu jedna z uczennic weszła na teren szkoły w stanie upojenia
alkoholowego. Postępowanie szkoły w zaistniałej sytuacji kontrolujący ocenili jako prawidłowe i zgodne
z procedurą. Rada Gminy nie ma podstaw, aby podważać ustalenia dokonane przez organ nadzoru
pedagogicznego po szczegółowym i wnikliwym przeprowadzeniu postępowania przez ten organ. Także
oświadczenie dyrektora szkoły złożone na potrzeby niniejszego postępowania potwierdza, że do spożycia
alkoholu doszło poza terenem szkoły, zaś szkoła z chwilą pojawienia się uczennicy na jej terenie udzieliła
wszelkiej pomocy, w tym medycznej wzywając pogotowie ratunkowe.
Ponadto nie ma podstaw podważania kwalifikacji i umiejętności dyrektora. Osoba sprawująca tę funkcje
posiada właściwy poziom i kierunek wykształcenia, a także uprawnienia do zarządzania przedmiotową
jednostką. Pracowała jako nauczyciel przez 11 lat.
Kwalifikacje te nie były w żaden sposób kwestionowane przez organ nadzoru pedagogicznego, którego
przedstawiciele obligatoryjnie uczestniczą w komisji konkursowej.
W konsekwencji twierdzenie, że w związku z opisanymi przez Skarżącego zdarzeniami dyrekcja nie radzi
sobie z pełnieniem funkcji dyrektora jest bezpodstawne.
Jak wcześniej wspomniano i co potwierdził protokół kontroli organu nadzoru pedagogicznego, szkoła
dopełniła wszystkich wymogów formalnych związanych z zaistniałym zdarzeniem.
Równocześnie Gmina Stawiski nie dysponuje wykazem wszystkich dyrektorów na terenie województwa
podlaskiego i ich poziomem wykształcenia i stażu. Tym samym brak możliwości udzielenia odpowiedzi na
kwestię podaną w ostatnim akapicie skargi.
W tym stanie rzeczy nie znaleziono podstaw uzasadniających twierdzenia Skarżącego, tym samym skargę
uznano za niezasadną.
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