
UCHWAŁA Nr XXXIII/198/2013 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 229 pkt. 3 KPA  
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie 
skargi Pana Jerzego Fiebich dotyczącej łamania praw nauczycieli, a w szczególności 
kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Murowie przez Dyrektora PSP w Murowie, Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Uznaje się za  częściowo zasadną skargę Pana Jerzego Fiebich z dnia 4.11.2013 r. (wpływ do 

Rady Gminy Murów 20 listopad 2013 r.) dotyczącą łamania praw nauczycieli,  

a w szczególności kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Murowie przez Dyrektora PSP w Murowie z motywów wskazanych  

w uzasadnieniu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 

przesłania skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Józef Sowada 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie uchwały 
 
 

 W odniesieniu do poniŜszych punktów skargę naleŜy uznać za częściowo zasadną. 
1. Projekt arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 został 

przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.05.2013r. w „skrótowej 
wersji” – tylko informacja, Ŝe zmniejszyła się liczba oddziałów. Z protokołu nie wynika, 
Ŝe inne informacje zawarte w projekcie arkusza zostały przedstawione Radzie 
Pedagogicznej, ponadto brak opinii Rady do przedstawionego częściowego projektu. 
Dyrektor przedłoŜył projekt do zatwierdzenia do organu prowadzącego w dniu 
26.04.2013r.  
SkarŜący zarzuca równieŜ, Ŝe opracowany plan organizacji pracy szkoły nie uwzględnia 
równomiernego obciąŜenia w poszczególne dni tygodnia, róŜnorodności zajęć i zasad 
higieny umysłowej. W dniu 29.11.2013r. została przeprowadzona kontrola przez 
Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca zgodności z przepisami prawa organizacji pracy 
świetlicy szkolnej i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli (pkt. 9) plan zajęć dydaktyczno-
wychowawczych uwzględnia potrzebę równomiernego obciąŜenia zajęciami w 
poszczególnych dniach tygodnia zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

2. Projekt planu finansowego równieŜ został złoŜony po terminie oraz nie zwierał opinii 
Rady Pedagogicznej. Do Urzędu Gminy został złoŜony w dniu 15.10.2013r, natomiast 
Dyrektor przedłoŜył Radzie Pedagogicznej do zapoznania się w dniu 05.11.2013r. 
Zarządzenie Nr 9/2013/14 z dnia 05.11.2013r. Nikt z członków Rady Pedagogicznej nie 
wniósł uwag.  
Remont nawierzchni boiska został uwzględniony w zadaniach inwestycyjnych (koszt 
30.000,00 zł, jednak ze względu na brak środków nie został uwzględniony w projekcie 
budŜetu Gminy Murów. 
Wydatki na świetlicę – bark konkretnego wyszczególnienia w wydatkach zakupu 
materiałów, pomocy na świetlicę, gdyŜ jest traktowana jak pozostałe pracownie w szkole  
i wydatki księgowane są na bieŜące utrzymanie szkoły, a świetlica otrzymuje materiały w 
miarę moŜliwości. Ponadto obecnie świetlica znajduje się w nowej części szkoły i została 
wyposaŜona podobnie jak wszystkie klasy po wybudowaniu nowej części szkoły.  

3. Przyznawanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróŜnień - Dyrektor przyznał jedynie 
nagrody Dyrektora Szkoły które nie podlegają  opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.), wskazuje, Ŝe kierownikiem dla zatrudnionych nauczycieli jest 
dyrektor szkoły, który m.in. decyduje w sprawach przyznania nagród dla swoich 
pracowników. Rada Pedagogiczna opiniuje jedynie wnioski w sprawie przyznania nagród 
Wójta, Kuratora.  

4. Przydział podziału nauczycielom stałych prac i zajęć – zgodnie z protokołem Rady 
Pedagogicznej informacje dotyczące przydziału godzin i czynności na rok szkolny 
2013/2014  Dyrektor przedstawił w dniu 29.08.2013r. - brak opinii Rady Pedagogicznej, 
brak równieŜ wniesionych zastrzeŜeń do przedłoŜonych danych. 

5. Opiniowanie kandydatury na społecznego zastępcy dyrektora – brak opinii Rady 
Pedagogicznej. Informacja kto będzie pełnił funkcję społecznego zastępcy dyrektor 
przedstawił na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2011r. – do dnia 
dzisiejszego ta sama osoba pełni tą funkcję. Opiniowanie kandydatury społecznego 
zastępcy dyrektora nie wynika z ustawy o systemie oświaty, ale z Statutu Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Murowie.  

 


