
DRUK NR 3/XXXI 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378), art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256, poz. 695) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Państwa ...*) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Radziszewie w zakresie braku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki wychowania 
fizycznego, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżących o stanowisku 
zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy przekazał Radzie Miejskiej
w Gryfinie skargę skierowaną do Kuratorium Oświaty przez Państwa ...*), dotyczącą działań
dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie polegających na wielokrotnym narażaniu dzieci
na niebezpieczeństwo zbiorowego wypadku w ruchu lądowym w trakcie prowadzonych zajęć
szkolnych. Kuratorium Oświaty przekazując skargę do rozpatrzenia według właściwości
wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność,
zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki jest zadaniem organu prowadzącego.

Państwo Skarżący wskazują w skardze, że dyrektor szkoły nie zapewnia dzieciom
bezpieczeństwa podczas przejścia dzieci z budynku szkoły do sali gimnastycznej, oddalonej
o ok. 400 m, wzdłuż bardzo ruchliwej drogi DK 31 Szczecin-Gryfino chodnikiem miejscami
zwężonym do ok. 1 m. Pomimo wielokrotnych interwencji Skarżących w tej sprawie, Dyrektor nie
przedstawiła żadnego dokumentu stanowiącego o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom na
wymaganym poziomie w trakcie zajęć, w ramach których dzieci regularnie przechodzą wskazany
odcinek drogi, a także nie podejmowała żadnych działań mających na celu zaprzestanie tym
przejściom. Ponadto dzieci Państwa Skarżących są zmuszane do uczestniczenia w tych
przejściach do sali gimnastycznej, mimo braku zgody rodziców, wyrażonego pismem z dnia 10
czerwca 2019 r., a także są zastraszane brakiem promocji do następnej klasy z powodu
nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. zapoznała się
z treścią skargi, pismami przekazanymi w sprawie, m.in. odpowiedzią dyrektor szkoły na
kierowane pisma i stanowiskiem przewodniczącego Rady Rodziców wobec zarzutów o brak
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Komisja wysłuchała także Skarżącej, dyrektor Szkoły oraz
naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Po przeanalizowaniu sprawy Komisja nie
znajduje uzasadnienia dla tak sformułowanego zarzutu wobec dyrektor szkoły. Szkoła
od kilkunastu lat korzysta z sali gimnastycznej położonej przy remizie OSP Radziszewo,
informacja na ten temat podana jest na stronach internetowych placówki. Dzieci uczęszczają na
zajęcia wychowania fizycznego zawsze pod stałą opieką  nauczyciela, a grupy uczniów nie są
liczne. Przejście na salę gimnastyczną odbywa się chodnikiem, dzieci wyposażone są w
kamizelki odblaskowe. Dyrektor wskazała również, że od kilkudziesięciu lat podczas przejść
dzieci na salę i powrotów do szkoły nie zdarzyła się żadna sytuacja zagrożenia życia dla
uczniów. Przejście dla pieszych jest bardzo dobrze oznakowane zarówno poziomo jak i pionowo
(sygnalizacja świetlna). Dzieci od pierwszej klasy uczone są właściwego przechodzenia przez
jezdnię i korzystania z drogi, zarówno przez wychowawców, jak i służby Straży Miejskiej oraz
Policji. Ponadto Dyrektor szkoły poinformowała o szeregu podejmowanych działań mających na
celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, nawiązując między innymi do debaty, jaka odbyła
się z władzami gminy, zarządcą drogi, a także policją. Poinformowała również o stałym
poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, w tym analizie pomysłu z przejściem na sale
gimnastyczną alternatywną drogą, w sąsiedztwie piekarni, co jednak budzi wątpliwości ze
względu na wzmożony ruch samochodów dostawczych.

Dyrektor szkoły nie potwierdziła słów Skarżącej na temat zastraszania jej dzieci  brakiem
promocji do następnej klasy. Wskazuje natomiast na przepisy ustawy Prawo oświatowe i
Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, zgodnie z którymi obowiązek szkolny dotyczy
uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych przedmiotach. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć
we wszystkich zajęciach wynikających z ramowych planów nauczania i określonej liczby godzin
dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły nie ma możliwości prawnych do
zwolnienia ucznia, z jakichkolwiek zajęć dydaktycznych, bez spełniania określonych w
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stosownych rozporządzeniach warunków. W przypadku wychowania fizycznego, zwolnienie z
zajęć może odbyć się wyłącznie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego,
wskazującego na problemy zdrowotne ucznia uniemożliwiające mu uczestnictwo w zajęciach z
tego przedmiotu. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym zastrzeżeniom, dyrektor zaproponowała
dowożenie dzieci na lekcje w-f przez Państwa Skarżacych, na co Państwo Skarżący nie wyrazili
zgody, wnosząc o zapewnienie ze strony szkoły odpowiedniej opieki na terenie szkoły w czasie
zajęć, na które konieczne jest przejście do sali gimnastycznej i wskazując na inne możliwości
uczestnictwa w zajęciach w-f, jak odrobienie wymaganej ilości godzin czy udział w dodatkowych
zajęciach w innej lokalizacji.

Dyrektor szkoły wskazała ponadto, że przeprowadzona w 2019 r. kontrola NIK, która
sprawdzała warunki szkoły, m.in. sali gimnastycznej i warunki przejścia uczniów na zajęcia w-f,
nie wskazała żadnych uchybień ani zaleceń.

Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie, podzielając stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje skargę złożoną na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Radziszewie w zakresie braku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki
wychowania fizycznego za nieuzasadnioną.

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.  

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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