
UCHWAŁA NR XXIX/440/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie 
art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. 

Kościuszki w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki w Kaliszu stwierdza się, że skarga jest bezzasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta.
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Uzasadnienie

Dnia 6 marca 2020 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na dyrektora II

Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Skarżący zarzuca dyrektorowi działanie niezgodne
z przepisami prawa oświatowego.

W toku procedowania skargi Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza spotkał się
z dyrektorem II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów stwierdza się, że
wszystkie trzy zarzuty są bezzasadne.

Zarzut nr 1 dotyczący niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
z uwagi na wadliwą zabudowę korytarza szkolnego jest bezzasadny.
Zgodnie z prawem oświatowym, to organ prowadzący jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, w tym za wykonywanie remontów i inwestycji. Pani dyrektor II LO
przekazała sprawę zabudowy korytarza Prezydentowi Miasta Kalisza. Kwestie badała również Państwowa
Inspekcja Pracy oraz Nadzór Budowlany. Zgodnie z otrzymanymi informacjami korytarz może być użytkowany
przy odpowiedniej ilości osób korzystających z sal.

Zarzut nr 2 dotyczący uniemożliwienia uczniom wycieczki do Sejmu jest bezzasadny.
Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, rozmowy na temat wycieczki były prowadzone jedynie z uczniem, a nie
z nauczycielem. Wyrażono wstępną zgodę, jednak z uwagi na fakt, że nie wypełniono i nie złożono karty
wycieczki w przewidzianym terminie tj. na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem, wyjazd nie uzyskał
wymaganej akceptacji dyrekcji.

Zarzut nr 3 dotyczący nie stworzenia uczniom możliwości uczęszczania na lekcje etyki jest bezzasadny.
Religia i etyka są zajęciami dobrowolnymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach to opiekunowie prawni ucznia wyrażają wolę jego udziału w lekcjach odpowiednio: religii
rzymskokatolickiej, etyki lub lekcji religii i etyki. Dyrekcja szkoły ma obowiązek zorganizowania lekcji z etyki
w szkole, gdy zgłosi się na nie minimum 7 uczniów. Jeżeli w szkole na nauczanie jednego z tych przedmiotów
zgłosi się mniej niż 7 uczniów organ prowadzący organizuje lekcje w grupie międzyszkolnej. W II LO
w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie nie wyrazili woli udziału w lekcjach etyki, zatem lekcje te
nie były organizowane.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem
właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest rada
gminy.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii
Rady Miasta.
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