
UCHWAŁA NR XLIV/371/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Wójta Gminy Andrespol na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
z oddziałami przedszkolnymi  im. Jana Brzechwy w Justynowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 oraz 1834) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 oraz 1491; z 2020 r. poz. 2320) - Rada Gminy Andrespol 
uchwala co następuje. 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę wniesioną do Wójta Gminy Andrespol w dniu 13 września 2021 roku na 
Panią E. D. dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie 

§ 2. Przyjęte w uchwale stanowisko przedstawiono w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Gminy Andrespol oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.      

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie 

W dniu 13 września 2021 roku do Urzędu Gminy w Andrespolu złożona została skarga przez skarżącą 
Panią K. M. na Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy 
w Justynowie, w sprawie nauczyciela wspomagającego, który bez umowy o pracę opiekował się dzieckiem 
z niepełnosprawnością 

Przedmiotowa skarga została skierowana, celem rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Andrespol. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol zajmowała się skargą na posiedzeniach 
Komisji w dniach 18 i 21 października 2021 roku. 

W posiedzeniach w/w Komisji uczestniczyli min.: Przewodnicząca i przedstawiciele Rady Rodziców, jak 
i dyrektor wraz z wicedyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy 
w Justynowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 października 2021 roku zapoznała się ze 
złożoną skargą oraz wysłuchała zarzutów przedstawionych przez Przewodniczącą i przedstawicieli Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Justynowie. 

W dniu 21 października 2021 roku w obecności Przewodniczącej Rady Rodziców wyjaśnienia złożyła 
Pani E. D. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie. 

Pani dyrektor twierdziła przed Komisją, iż  złożyła do Urzędu Gminy w Andrespolu pismo o zgodę na 
zatrudnienie nauczyciela wspomagającego. Gmina Andrespol jako właściwy organ założycielski przyznała 
na ten cel środki finansowe. 

Według informacji zawartych w skardze nauczycielem wspomagającym dla ucznia 
z niepełnosprawnością miała zostać nauczycielka osoba Pani K. I. 

Z wyjaśnień dyrektora wynika, iż osoba K. I. nie została zatrudniona jako nauczyciel wspomagający, brak 
jest jakichkolwiek informacji o dokumentach złożonych, a wymaganych przy zatrudnieniu tego nauczyciela 
wspomagającego, określonych w § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Z dalszych wyjaśnień Pani dyrektor wynika, że umowa nie została podpisana ze względu na 
zaproponowane warunki pracy. 

Pani Dyrektor nie udzieliła informacji na jakiej podstawie sekretariat szkoły wprowadził dane osobowe 
nauczyciela wspomagającego do systemu informatycznego „kadry” i dlaczego K.I. została zgłoszona do 
ZUS. 

Pomimo braku dokumentów (nawet podstawowych) wymaganych przepisami obowiązującego prawa, 
nauczyciel wspomagający K. I., bez podpisanej umowy, uczyła i opiekowała się uczniem 
z niepełnosprawnością, co wynika z wyjaśnień nauczyciela Pani K. I. 

Ponadto na podstawie wyjaśnień dyrektora szkoły stwierdzono brak ewidencjonowania godzin pracy 
nauczycieli wspomagających, bowiem pomimo pisemnego wezwania, nie został złożony dziennik 
elektroniczny dokumentujący godziny pracy nauczycieli w tej szkole podstawowej w Justynowie, co rażąco 
narusza prowadzenie ewidencji finansów publicznych. Odpowiedzialność w tej mierze dyrektora tej 
placówki oświatowej przed organem założycielskim nie budzi wątpliwości. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol po zapoznaniu się ze złożonymi zarzutami 
skarżących i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora szkoły uznała, że w rezultacie rażącego naruszenia 
obowiązujących przepisów prawa dziecko z niepełnosprawnością powierzone zostało opiece osoby bez 
statusu nauczyciela. Mając na uwadze powyższe wnikliwie przeprowadzone postępowanie Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną. 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Andrespol podzieliła zawarte 
w opinii stanowisko Komisji. 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021., poz. 735, 1491 i z 2020 r. poz. 2320) „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
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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 zawiadomienia skarżącego.” 
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