
UCHWALA nr288/XXXI/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 roku.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora Zespolu Szkol w
Zar^bach

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz w zwiazku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
Kodeks Post?powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pozniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nast$puje:

§1-

Po zapoznaniu si? ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje si? skarg? z dnia 14
stycznia 2013 roku skierowana^do Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 13 lutego
2013 roku na dzialalnosc Dyrektora Zespohi Szkol w Zar?bach wniesiona Drzez
Pania^Alin? Wisniewska^ zamieszkata^ w (
za zasadna

§2.

Uzasadnienie uchwaly stanowi zalacznik nr 1, stanowiacy integralna^cz?sc uchwary.

§3.

Zobowiazuje si? Przewodniczacego Rady Miejskiej w Chorzelach do
poinformowania skarzacej oraz Dyrektora Zespolu Szkol w Zar?bach o
rozstrzygni?ciu wynikajacym z niniejszej uchwary.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zalacznik Nr 1 do Uchwaly 288/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 roku

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2013 roku do Rady Miejskiej w Chorzelach wptynela skarga
wniesiona przez Pania^ Aline Wisniewska,, na dzialalnosc Dyrektora Zespolu Szkol w
Zarebach w przedmiocie niedotrzymania przez Pania, Dyrektor Szkofy terminu wydania
oceny pracy dla skarzacej.
Powyzsza skarga zostala przekazana do Komisji Rewizyjnej w celu dokladnego zbadania
skargi oraz wypracowania stosownego stanowiska.
W trakcie postepowania Komisja dokonala analizy przedstawionych dokumentow,
wysluchala wypowiedzi Pani Wisniewskiej, ktora calkowicie podtrzymala swoja, wersje
wydarzeh opisana, w skardze. Na posiedzeniu Komisji odbytym w dniach 18 i 19 kwietnia
2013 roku udzial wziela Dyrektor Zespolu Szkol w Zarebach Pani Alina Zyra, ktora
przedstawila wlasna, wersje wydarzeh.
Komisja Rewizyjna ustalila, co nastepuje :

1. Pani Alina Wisniewska na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego
Gimnazjum w Zarebach odbytym w dniu 10 wrzesnia 2012 roku zwrocka sie z
prosba, o dokonanie oceny jej pracy i taki zapis znajduje sie w protokole z
posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2. Zgodnie z postanowieniami okreslonymi w artykule 6a, ust. 2 ustawy Karta
Nauczyciela oraz zgodnie z § 3.1. Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriow i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postepowania odwolawczego oraz skladu i sposobu
powolywania zespolu oceniajacego ocena nauczyciela powinna bye dokonana w
terminie nie dluzszym niz trzy miesiace od daty zlozenia wniosku.

3. Zgodnie z cytowanymi wyzej aktami prawnymi Pani Wisniewska powinna otrzymac
ocene najpozniej 10 grudnia 2012 roku.

4. Do dnia 10 grudnia 2012 roku Pani Wisniewska nie otrzymala oceny swojej pracy.

W zwiazku z powyzszym Komisja Rewizyjna uznala skarge za zasadn^.
Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu skargi, oraz po zapoznaniu si? ze

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie z dnia 19 kwietnia 2013 roku
zgodzila si? ze stanowiskiem Komisji i rowniez uznala skarge za zasadnsj


