
UCHWAŁA NR XXIV/217/2020 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różankach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z § 62 pkt 1 Statutu Gminy 
Kłodawa (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002), Rada Gminy Kłodawa 
postanawia: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różankach złożoną przez Pana B.S. 

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Dnia 05 października 2020r. p. B.S złożył skargę na działanie Pani Elżbiety Pietruszkiewicz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Różankach. Pan B.S zarzuca Pani Dyrektor, iż szkoła nie posiada odpowiedniego
gabinetu do kształcenia dzieci klasy pierwszej; nie spełnia odpowiednich warunków higienicznych; gabinet
46 Szkoły Podstawowej w Różankach nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Pan B.S skarży się na fakt, iż
gabinecie w którym odbywają się lekcje „od tablicy do pierwszych ławek jest mniej niż dwa metry
odległości, brak zachowanego dystansu społecznego w czasie pandemii”. Pan B.S uważa, iż „brak jest
zachowanego metrażu do ilości uczniów jaki powinien być zachowany na podstawie przepisów
o szkolnictwie w klasach młodszych w szkołach podstawowych” co w opinii wyżej wymienionego skutkuje
niedostarczeniem niezbędnej ilości tlenu potrzebnego człowiekowi w ciągu godziny.

Wójt Gminy Kłodawa zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) przekazał Radzie Gminy Kłodawa przedmiotową skargę celem jej rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, wykonując dyspozycje zawarte w § 60 Statutu Gminy Kłodawa
(Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002) przekazał skargę do analizy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wnoszący skargę w oparciu o art. 36 § 1, art. 237 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego został
powiadomiony o przedłużeniu załatwienia sprawy do dnia 18 grudnia 2020 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające,
w trakcie którego m.in. zapoznała się z przedmiotem skargi oraz wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różankach. Wynikiem tych prac jest opinia Komisji oraz projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie rozpoznania skargi wraz z niniejszym uzasadnieniem.

Stwierdzono, że treść zarzutów postawionych przez p. B.S. nie znajduje pokrycia
w faktach.

Gabinet, który został przydzielony klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 jest przygotowany do
kształcenia dzieci. Poza obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki przez organ prowadzący i dyrektora, przepisy oświatowe nie zawierają
wytycznych ani norm co do powierzchni sali lekcyjnej na jednego ucznia (§ 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.;
art. 5 ust. 7 pkt 1 UoSO). Wytyczne co do metrażu zawiera instrukcja Ministerstwa Zdrowia nr 44/54
w sprawie stanu sanitarno-higienicznego w zakładach nauczania i zakładach wychowania, Dz. Urz. MZ
z 1954 r. Nr 20, poz. 102 - 1,25 m2 na jednego ucznia w klasach młodszych i 1,5 m2 na jednego ucznia
w klasach starszych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu. Nie jest to natomiast
akt prawa powszechnie obowiązującego, zaś oceny spełniania odpowiednich warunków w konkretnym
miejscu dokonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Szkoła co roku jest poddawana kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną
i nie stwierdzono nieprawidłowości pod kątem ilości uczniów w gabinecie. Zgodnie z rozporządzeniem
MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
w gabinecie zapewnione jest właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, a  sprzęt i wyposażenie,
z którego korzystają uczniowie jest dostosowany do wymagań ergonomii. Gabinet jest wietrzony w czasie
każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Tak więc ilość tlenu jest dostarczana
na bieżąco. Na wyposażeniu gabinetu znajduje się również klimatyzator, który podnosi komfort
użytkowania pomieszczenia zwłaszcza w gorące dni. Gabinet klasy pierwszej ma zbliżone wymiary jak

pozostałe dwa gabinety mieszczące się na poddaszu, w których odbywa się również nauczanie dzieci
z klas 1-3 /różnica wynosi zaledwie kilkanaście cm/. Obecnie Szkoła Podstawowa posiada trzy gabinety dla
edukacji wczesnoszkolnej na drugim piętrze, a oddziałów są cztery. Każdy oddział w szkole ma
przydzielony gabinet wyłącznie do swojej dyspozycji. Uczniowie przemieszczają się tylko na zajęcia
informatyki i wychowania fizycznego. W gabinetach ławki i krzesełka zostały porozsuwane w miarę
możliwości tak, aby uczniowie mogli zachować odpowiedni dystans.

Analiza treści złożonej skargi w świetle faktów oraz obowiązujących przepisów prowadzi do
jednoznacznego wniosku, iż jest ona w całości bezzasadna.
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