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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Miasta Kalisza

Odpowiadając na interpelację w sprawie wykonania procedur w związku z sytuacją
przemocową w szkole 2 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Dokumentację szkolną, okoliczności zdarzenia oraz czynności podjęte przez dyrektora
lub wicedyrektora od rzekomego zdarzenia były przedmiotem kontroli doraźnej Kuratorium
Oświaty  w  Poznaniu,  Delegatury  w  Kaliszu,  z  uwagi  na  to,  iż  jest  to  w  zdecydowanej
większości zakres nadzoru tej instytucji. Z powyższych czynności został sporządzony protokół,
który dostępny jest w ww. organie nadzoru pedagogicznego.

Z uwagi na bardzo delikatny charakter sprawy oraz w trosce o dobro uczniów nie jest
możliwe  nawet  poprzez  wyanonimizowanie  danych  udostępnienie  tak  szczegółowych
informacji, o które Pan prosi w interpelacji.

Jednocześnie  informuję,  że  opiekunowie  dziecka  powiadomili  szkołę  o  umorzeniu
postępowania  o  demoralizację,  które  toczyło  się  przed  Sądem  Rejonowym  w  Kaliszu.
Ponadto,  proszą,  aby  w  żaden  sposób  nie  stygmatyzować  ucznia,  a  upublicznienie
szczegółów  zdarzenia mogłoby do tego prowadzić.

                                                                                                          

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 06 kwietnia 2022 r. 

 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

Interpelacja ws wykonania procedur w związku z sytuacją przemocową w szkole 2. 
 
 
W związku z dość lakoniczną odpowiedzią na moją poprzednią interpelację w sprawie wystąpienia 
sytuacji przemocowej podczas zajęć szkolnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu 
uprzejmie informuję, że jej dość zasadniczą częścią było oczekiwanie sformułowane: „Proszę o 
dokładny harmonogram wykonywania wszystkich czynności przez dyrekcję szkoły, 
wykonującą wszystkie procedury, ze wskazaniem konkretnych dat i dokumentów”. 
 
W związku z nieotrzymaniem informacji w tym zakresie ponawiam swoje żądanie. Proszę o wykaz 
dokładnych dat i czynności, jakie podjęła dyrekcja szkoły po wystąpieniu sytuacji przemocowej w 
szkole. Proszę o wskazanie stron tych czynności określając je co do nazwy instytucji. Opiekunów 
prawnych oraz uczestników zdarzenia proszę oczywiście wyanonimizować, oznaczając je jednak 
ogólnie. 
 

1. Czy w momencie zdarzenia dyrektor szkoły była wtedy obecna w placówce?  
2. Jakie działania podjęła zaraz po zdarzeniu, a jakie następne i w jakich datach?  
3. Jaka dokumentacja szkolna została wytworzona od zajścia do dnia dzisiejszego?  
4. Jeżeli ktoś wykonywał czynności za dyrektorkę, to kto i dlaczego? 

 
Jeszcze raz proszę o dokładny harmonogram wykonywania wszystkich czynności przez dyrekcję 
szkoły, wykonującą wszystkie procedury, ze wskazaniem konkretnych dat i dokumentów. 
 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 

 


