
Uzasadnienie

      Niniejsza skarga zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały nie znalazła uzasadnienia. Zarzuty w
niej podniesione przez Panią  Alicję Korn zamieszkałą w Dobrodzieniu przy ul. Powstańców Śl.16
dotyczą  działania  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Dobrodzieniu  i  są
bezzasadne.
     Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2013 roku po zapoznaniu się ze skargą
Pani Alicji Korn  na działanie dyrektora przeanalizowała treść skargi dotyczącej niewłaściwego jej
zachowania jako pedagoga i dyrektora szkoły oraz zapoznała się z przedłożonymi dokumentami i
wyjaśnieniami  Dyrektora  i  Wicedyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w  Dobrodzieniu.  Komisja
wysłuchała relacji matek uczniów biorących udział w zdarzeniu Pani Alicji Korn oraz Pani Joanny
Chrobak.
  Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  na  działanie  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w
Dobrodzieniu  za nieuzasadnioną. W wyniku dogłębnej analizy sprawy stwierdzono co następuje:
nieprawdą  jest,  że  Dyrekcja  Publicznego  Gimnazjum  nie  podjęła  żadnych  działań  względem
Dawida Chrobaka i Sebastiana Korna w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 4
marca 2013 roku w godzinach popołudniowych na boisku Orlik w Dobrodzieniu. Następnego dnia,
po zdarzeniu, na żądanie Pani Korn zgłoszenia sprawy na policję z ramienia szkoły dokonała Pani
Wicedyrektor telefonicznie  na Komisariat Policji w Dobrodzieniu, gdzie otrzymała informację, że
skoro zdarzenie miało miejsce poza szkołą to tylko rodzic ma prawo je zgłosić. Pani Wicedyrektor
przeprowadziła rozmowę z panem Damianem Szczygieł, który jest animatorem sportu na Orliku i w
dniu  zdarzenia   pełnił  dyżur  na  boisku.  Pan  Szczygieł wyjaśnił,  że  nie  był  obecny  w  czasie
zdarzenia na boisku, ponieważ znajdował się w pomieszczeniu – magazynie sprzętu  sportowego.
Gdy wrócił na boisko zauważył zamieszanie wśród uczniów i wtedy  rozmawiał z uczestnikami
zdarzenia w dniu 4 marca 2013r., z czego sporządził notatkę oraz zaproponował poszkodowanemu
Sebastianowi  Korn,  że  powiadomi  rodziców.  Poszkodowany nie  skarżył  się  na  ból  i  odmówił
przyjęcia pomocy, po czym pojechał do domu własnym rowerem.
    Wicedyrektor poprosiła na rozmowę ucznia Dawida Chrobak wraz z matką, który był sprawcą
zdarzenia . Uczeń ten przyznał się do popchnięcia i uderzenia kolegi. Następnie wicedyrektor na
terenie szkoły zorganizowała spotkanie rodziców tych dwóch uczniów celem wyjaśnienia sytuacji
oraz podjęcia  dalszych działań. Poinformowała, że w związku z tym, że sprawa jest zgłoszona na
policję oraz prawdopodobnie znajdzie się także w sądzie, szkoła podjęła działania zapobiegające
agresji tych dwóch uczniów w stosunku do siebie.
    Od momentu zgłoszenia o sprawie zostały poinformowane o niej panie psycholog i pedagog.
Pani pedagog w klasach, do których uczęszczało tych dwóch uczniów przeprowadziła zajęcia na
temat „ Sposoby rozwiązywania konfliktów, jak radzimy sobie w sytuacjach problemowych”. Była
prowadzona także terapia  psychologiczna.  Kilkakrotnie  były prowadzone rozmowy w gabinecie
Dyrektora  z  matkami  tych  uczniów  oraz  wychowawczynią.  Rozmowy  dotyczyły  toczącej  się
sprawy w sądzie.
     W dniu 11 czerwca 2013 roku do dyrektora szkoły wpłynęło pismo, żeby zdarzenie miało wpływ
na ocenę końcową z zachowania ucznia Dawida Chrobak, który spowodował zdarzenie. Pani Alicja
Korn matka  poszkodowanego  ucznia  otrzymała  odpowiedź,  która  jej  nie  satysfakcjonowała  i
wystąpiła  do  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  ze  skargą  na  działanie  Dyrektora  Publicznego
Gimnazjum w Dobrodzieniu.
     W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu stron zwrócono się z zapytaniem do
skarżącej,  czy  po  tych  wszystkich  wyjaśnieniach  podtrzymuje  swoją  skargę.  Skarżąca
poinformowała, że nie podtrzymuje swojej skargi. Stwierdziła, że czuje się urażona, ponieważ  nie
została doinformowana, gdyż z otrzymanego pisma nie wynikało, że zdarzenie , którego dopuścił
się uczeń będzie miało wpływ na końcową ocenę z zachowania.  Dyrektor poinformowała, że o
ocenie z zachowania ostatecznie decyduje Rada Pedagogiczna i nie było możliwości w piśmie z
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dnia  20  czerwca  2013  roku  poinformowania  jaka  zostanie  podjęta  decyzja.  Pani  Korn na
posiedzeniu Komisji przeprosiła Panią Dyrektor za powstałe nieporozumienie na wskutek złożonej
skargi.
   Rada  Miejska  podziela  w pełni  ww.  stanowisko  Komisji  Rewizyjnej,  iż  nieprawdą  jest,  że
Dyrekcja  Publicznego  Gimnazjum nie  podjęła  żadnych  działań  względem  Dawida  Chrobaka  i
Sebastiana Korna w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 4 marca 2013 roku w
godzinach  popołudniowych  na  boisku  Orlik  w  Dobrodzieniu.  Okoliczności  ustalone  w  trakcie
rozpatrywania  skargi  wskazują,  że  skarga  jest  niezasadna,  a  postawione  zarzuty  nie  znajdują
potwierdzenia  w  sytuacji  skarżącej.  Z  tych  względów  należało  rozstrzygnąć  jak  w  sentencji
uchwały.
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