
UCHWAŁA NR XXIV/218/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 Kościerzynie 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3, 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), § 92 Statutu Miasta 
Kościerzyna uchwalonego Uchwałą nr LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 3984) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna uznaje skargę na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
6 w Kościerzynie z dnia 13.05.2020 r. za niezasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Dnia 13 maja 2020 roku do Urzędu Miasta Kościerzyna wpłynęło pismo mieszkanki Kościerzyny, które
w myśl art. 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r. poz. 256 z poźn. zm.) zakwalifikowane zostało jako skarga na dyrektora miejskiej jednostki
organizacyjnej. Zgodne z art. 18b. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713) skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy
z udziałem powołanej komisji skarg wniosków i petycji.

Dnia 18 maja 2020 roku sprawę opisanej skargi rozpatrzyła na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Kościerzyna.

Komisja ustaliła, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Kościerzynie została przeprowadzona w oparciu o:

·przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej /Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 31 ust. 10, art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 130 ust. 4, art. 131 ust. 7, art. 161,
art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 1 i ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 157 ust. 2 pkt 5, art. 158 ust. 6-9.

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) – § 9 ust. 4, § 10.

·Zarządzenie nr 005014 2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 lutego 2020 r.

·Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Komisja ustaliła następujący stan faktyczny:

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021, postępowanie rekrutacyjne odbywało się w terminie od 1 do
31 marca 2020 r. W tym okresie należało złożyć wniosku o przyjęcie do przedszkola /oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje o rekrutacji znalazły się na stronie Szkoły, szkolnym profilu na FB, w budynku szkolnym
oraz w niektórych miejscach publicznych (sklepach). Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika,
że szkole zależało na tym, aby jak najwięcej mieszkańców poinformować o ofercie oddziałów
przedszkolnych przy SP nr 6 w Kościerzynie.

Z dalszych ustaleń Komisji wynika, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, mając na uwadze
bezpieczeństwo mieszkańców miasta, od połowy marca br. zmienione zostały godziny dostępności
placówek oświatowych oraz wprowadzono możliwość pobierania i przesyłania dokumentów rekrutacyjnych
drogą elektroniczną. Informacje te były także szeroko dostępne dla mieszkańców. Wszystkie dokumenty
rekrutacyjne były ogólnodostępne na stronie internetowej Szkoły i w samej Szkole i można je było pobrać
bez żadnego problemu i złożyć w obowiązującym terminie. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły, nikt
z pracowników sekretariatu nigdy nie odmówił rodzicom udostępnienia tych dokumentów, wszystkie osoby,
które zwróciły się w terminie rekrutacji o wydanie dokumentów rekrutacyjnych takie dokumenty otrzymały.
Z wyjaśnień pracowników sekretariatu Szkoły wynika, że skarżąca nie była w szkole po dokumenty
rekrutacyjne, a pierwszy telefon oraz wizytę w szkole w sprawie rekrutacji, wykonała po jej zakończeniu.
Niezasadne jest zatem stwierdzenie skarżącej, że po próbie uzyskania przez skarżącą dokumentów
zgłoszeniowych, Szkoła odmówiła wydania Jej dokumentów.

Odnosząc się do głównej tezy skargi, że jej wniesienie wynika ze „…źle przeprowadzonej rekrutacji do
oddziału przedszkolnego, a mianowicie do grupy 5/6 latków,…” Komisja stwierdziła, że SP nr
6 w Kościerzynie nie prowadziła rekrutacji do oddziału pięciolatków w bieżącym roku szkolnym. Wynika
to wprost z Zarządzenia nr 2a.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. B. Sychty
w Kościerzynie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ilości oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 6 i ich liczebności. W myśl §1 Zarządzenia z dniem 1 marca 2020 r. przeprowadzone
zostało postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr
6 w Kościerzynie na rok szkolny 2020/2021 do oddziału trzylatków oraz oddziałów sześciolatków.
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Decyzję taką podjęto w porozumieniu z organem prowadzącym, mając na uwadze możliwości lokalowe
Szkoły. Nie było naboru dla czterolatków i pięciolatków – te oddziały przechodziły na kolejny etap
edukacyjny – rozpoczęty w ubiegłym roku. Jak wynika z informacji Dyrektora Szkoły, mimo to, jeśli rodzic
czterolatka lub pięciolatka zwracał się z zapytaniem, czy może złożyć wniosek o przyjęcie do tych grup –
informowano wszystkich, że może to zrobić, chociaż obecnie nie prowadzi się naboru do tych grup
z powodu braku miejsc.

Po przeprowadzonym naborze okazało się, że w trzech grupach sześciolatków jest jeszcze 7 wolnych
miejsc. Podjęto zatem decyzję, by zapytać rodziców pięciolatków, którzy złożyli w Szkole
w obowiązującym terminie wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, czy wyrażają zgodę na
przyjęcie dziecka do oddziału sześciolatków. Rodzice wyrazili zgodę i siedmioro pięciolatków przyjęto do
grup „zerówkowych”. Podstawę do takiego działania dawał Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie w roku szkolnym 2020/2021, który w treści
§2 pkt 9 stanowi, iż w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w oddziale
przedszkolnym, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.

W świetle powyższego nie można zgodzić się ze stwierdzeniem skarżącej zawartym w skardze
o przeprowadzeniu przez Dyrektora „niejawnej rekrutacji do oddziału przedszkolnego 5/6 latków”.

Z dalszych ustaleń Komisji wynika, że wniosek skarżącej o przyjęcie dziecka do oddziału
przedszkolnego wpłynął do Szkoły po zakończeniu rekrutacji. Skarżąca złożyły dokumenty rekrutacyjne
18 kwietnia 2020 r. (sobota), przesyłając je na adres Szkoły. Zgłoszenia dokonano zatem już po ogłoszeniu
przez Szkołę w dniu 17 kwietnia 2020 r. wyników rekrutacji i opublikowaniu listy przyjętych dzieci.
W dniu 20 kwietnia br. Skarżąca, po uprzednim kontakcie telefonicznym osobiście przyszła do Szkoły,
gdzie została poinformowana, że w momencie, gdy Szkoła uzyska deklaracje - oświadczenia woli rodziców
przyjętych dzieci, skarżąca zostanie poinformowana o ostatecznych wynikach rekutacji. Informacja taka
została ponadto pisemnie przesłana skarżącej w dniu 7 maja br.

Wobec tak ustalonego stanu sprawy Komisja jednogłośnie stwierdziła, iż rekrutacja na rok szkolny
2020/2021 w Szkole podstawowej nr 6 w Kościerzynie została przeprowadzona zgodnie z wymienionymi
na wstępie przepisami oraz w sposób jawny i przejrzysty. Wobec powyższego, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji wyraziła opinię, iż skarga na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie
w przedmiotowej sprawie, jest bezzasadna.

Stosowanie do art. 237 § 3 kpa o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, co oznacza
w przypadku niniejszej skargi, że przesyła się mu odpis niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 238 § 1 kpa zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

Zgodnie z art. 239 kpa 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.
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