UCHWAŁA NR 955/XLVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie skargi W.G. na bezprawne skierowanie jego córki na kwarantannę przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za niezasadną skargę W.G. na bezprawne skierowanie jego córki na kwarantannę przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piasecznie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do uchwały Nr 955/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 stycznia 2022 r.
Uzasadnienie
W dniu 08.12.2021r. wpłynęła skarga W.G. – ojca uczennicy klasy 8a Szkoły Podstawowej
w Józefosławiu na dyrektora tej placówki, który zdaniem skarżącego bezprawnie chciał posłać jego córkę
w dniach 4-8 listopada 2021r. na kwarantannę pozbawiając ją prawa do nauki. W wyniku kontroli zostało
ustalone, że działania podjęte przez kierownictwo szkoły były następstwem pozyskania w dniu
3 listopada informacji od jednego z rodziców o pozytywnym wyniku testu jego syna – ucznia klasy 8a.
Dyrektor zareagował prawidłowo kontaktując się w dniu 3 listopada z kierowniczką sekcji dzieci
i młodzieży w PPIS w Piasecznie, która poleciła poinformować rodziców pozostałych uczniów tej klasy,
że zostają objęci kwarantanną do 8 listopada a wyjątkiem są jedynie uczniowie w pełni zaszczepieni
przeciwko COVID-19. Tego samego dnia wychowawczyni klasy 8a skierowała do rodziców wiadomość
mailową, że klasa nie przechodzi na nauczanie zdalne a uczniowie niezaszczepieni zostają objęci
kwarantanną do 8.11.2021r. Formalne potwierdzenie ze strony PPIS zostało wydane 05.11.2021r.
określając okres kwarantanny od 5 do 8 listopada. Tym samym nie jest zasadny zarzut, że dyrektor szkoły
bezprawnie nałożył obowiązek kwarantanny. Obowiązkiem szkoły jest ustalenie listy osób mających
kontakt z osoba zakażoną, wpisanie tych osób do systemu za pośrednictwem profilu zaufanego dyrektora
z zaznaczeniem, kiedy miał miejsce ostatni kontakt z osobą zakażoną i dopiero po wprowadzeniu
i przekazaniu tych danych pracownik PPIS dokonuje nałożenia kwarantanny. O tym, że taki obowiązek
został nałożony świadczy zaświadczenie Nr 166/21 z 18.11.2021r. wydane przez PPIS w Piasecznie,
z którego wynika, że córka skarżącego była skierowana na kwarantannę domową od 4 do 8 listopada.
Pomimo tego obowiązku uczennica 4 i 5 listopada uczęszczała do szkoły. Po otrzymaniu zaświadczenia
Dyrektor SP w Józefosławiu pismem z 19.11.2021r. powiadomił Komendę Powiatową Policji
w Piasecznie o nieprzestrzeganiu kwarantanny przez uczennicę. W piśmie jest mowa o fakcie
potwierdzenia w następnych dniach 2 kolejnych potwierdzonych przypadków zakażenia wśród uczniów.
Biorąc pod uwagę zarówno przytoczone dokumenty, jak i potwierdzone przez skarżącego
okoliczności a także fakt, że już w dniu 27.10.2021r. do wszystkich rodziców szkoła skierowała
ostrzeżenie o rozwoju epidemii i apel o przekazanie do sekretariatu szkoły informacji o pozytywnym
wyniku testu aby szkoła mogła podjąć stosowne działania, zarzut przekroczenia uprawnień przez
Dyrektora SP w Józefosławiu jest całkowicie niezasadny. Skargi nie można uznać za zasadną także
w aspekcie zarzutu braku jakiejkolwiek podstawy prawnej, ponieważ epidemia wymusza działania dla
ratowania zdrowia i życia i trudno winić PPIS, że w piśmie z 5 listopada, na którym oparł się dyrektor
placówki, nie została podana podstawa prawna. Tym samym skarga na dyrektora placówki nie może być
uznana za zasadną.
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