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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę nr OR-II.1510.9.2022 Pani ... na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach za bezzasadną. 

§ 2. Uchwałę przekazać skarżącej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie 

W dniu 4 kwietnia 2022 roku do Rady Miasta Mysłowice została przekazana ponowna skarga Pani… 

na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego                                   

w Mysłowicach, zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia. 

Skarżąca zarzuca Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Wojciecha 

Korfantego w Mysłowicach, nienależyte wykonywanie działań dotyczących niedostosowania wymagań 

edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb jej dziecka. 

Skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha 

Korfantego w Mysłowicach została omówiona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 9 maja 2022 roku. Członkowie Komisji zapoznali się z przedmiotem skargi, złożonymi 

dokumentami  oraz pisemnymi wyjaśnieniami  Dyrektora Szkoły. 

Z wyjaśnień, udzielonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami  Dwujęzycznymi                     

im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach wynika, iż skarżąca opiera swoją skargę na podstawie 

ustaleń z przeprowadzonej w placówce w dniu 3 lutego 2022 roku, kontroli Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. Dyrektor placówki wskazała, że ustalenia pokontrolne dotyczą organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wzmożenia  nadzoru nad przestrzeganiem przez nauczycieli 

przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

Nieprawidłowości, stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły wyłącznie dokumentacji dotyczącej działań, 

podjętych przez szkołę wobec dziecka skarżącej, która nie została wystarczająco sporządzona. 

Dyrektor placówki zwróciła uwagę, że w oparciu o dokument określający szczególne dostosowanie do 

potrzeb edukacyjnych dzieci z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,                  na który 

powołuje się skarżąca, pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz pedagog szkolny, 

którzy korzystając z doświadczenia i wiedzy dostosowują tę regulację do indywidualnych potrzeb 

każdego  ucznia. Ponadto, Dyrektor szkoły podkreśliła, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane, 

a o sposobie ich wykonania   poinformowano organ  prowadzący. 

W świetle złożonych wyjaśnień oraz na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wobec braku podstaw 

do stwierdzenia „łamania prawa” w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb dziecka, Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie podzielili stanowiska skarżącej. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu skargi i przedstawionych pisemnych wyjaśnień Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego oraz przeprowadzonej 

dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie Miasta Mysłowice 

uznanie skargi  Pani… na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Wojciecha Korfantego  w Mysłowicach za bezzasadną, w głosowaniu: 5 głosów „za” – jednogłośnie. 
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Na sesji w dniu 26 maja 2022 roku, po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz rekomendacją 

Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Mysłowice dokonała rozstrzygnięcia  

w przedmiotowej sprawie, w głosowaniu: 

   

 Przewodniczący Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn  
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