UCHWAŁA NR 1028/LI/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie skargi M.K. na brak szybkiej i zdecydowanej reakcji Dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55 na zgłoszone do niej przez uczennice
przypadki czynów o znamionach przestępstwa popełnianych przez jednego z nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 559 za zm.) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –
Kodeks postępowania 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 M.K. na brak reakcji ze strony Dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Piasecznie na zgłaszane dyrekcji tej placówki przez uczennice Zespołu przypadki
czynów o znamionach przestępstwa, których dopuszczał się nauczyciel tej placówki.
§ 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

Id: A1CF6087-0342-47AC-A479-1C6557276C93. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
W dniu 04.03.2022r. wpłynęła skarga Pana M.K. na brak podjęcia przez Dyrekcję Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie działań adekwatnych do wagi problemu zgłoszonego w dniu
24 lutego 2022r. przez grupę 11 uczennic tej placówki do dwóch pracowników szkoły oraz do
psychologa szkolnego. Informacje uczennic wskazywały na zachowania jednego z nauczycieli
mające charakter czynów niedozwolonych i karalnych. Reakcja na zgłoszenie, zdaniem skarżącego,
była niewłaściwa. W świetle faktów wynikających z zebranych w sprawie materiałów
dowodowych tezy skarżącego nie znajdują potwierdzenia. Chronologia działań wskazuje na
niezwłoczne podjęcie postępowania przez władze szkoły. 25.02.2022r. miała miejsce rozmowa
dyrektora szkoły z uczennicami w obecności pedagoga i psychologa szkolnego, została
sporządzona notatka służbowa, wysłuchana skarga jednej mamy a następnie został powiadomiony
organ prowadzący. Tego samego dnia, po rozmowie z podejrzewanym nauczycielem, została
podjęta decyzja o odsunięciu go od pracy z dziewczętami. Po weekendzie (26 i 27 lutego), po
konsultacji dyrektora szkoły z radcą prawnym, nauczyciel został poinformowany, że w wyniku
negatywnej oceny jego działania i utraty zaufania dyrekcji placówki musi zostać odsunięty od
pracy z młodzieżą poprzez rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W dniu 2
marca 2022r. zostało złożone przez dyrekcję szkoły zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w
Piasecznie. Kolejnym krokiem było wysłanie zgłoszenia do Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. Nastąpiło to w terminie określonym w art. 73 ust. 2a
Karty Nauczyciela, a więc nie później niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu
popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.
Wobec przytoczonych wyżej faktów nie ulega wątpliwości, że podjęte kroki w sprawie były
szybkie, w pełni udokumentowane i bez wątpienia mające na względzie dobro dzieci
uczęszczających do gminnej placówki oświatowej. Wobec powyższego brak jest podstaw do
uznania zasadności skargi.
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