
 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XIII/76/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 marca 2008 r. 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

w sprawie załatwienia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

 

 

  Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/70/08         

z dnia 28 lutego 2008r. przeprowadziła w dniu 17 marca 2008r. postępowanie wyjaśniające, 

dotyczące skargi złożonej przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej 

w Niemodlinie na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w wyżej wymienionej 

sprawie ustalono co następuje: 

 

W dniu 19 lutego br. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Niemodlinie Pani Bożena 

Grębowiec złożyła skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

Skarżąca zarzuca, że przez Dyrektora tej szkoły rozdana została ankieta na zebraniu 

rodziców w dniu 5 lutego br. o treści, która godzi w dobre imię szkoły i dotyczy grona 

pedagogicznego i całej społeczności szkolnej. 

 W związku z powyższym Dyrektorka Zespołu Szkół w Niemodlinie została 

zobowiązana pismem z dnia 29 lutego br. przez Komisję Rewizyjną do ustosunkowania się 

do zarzutów poruszonych w skardze. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z wyjaśnieniem z dnia 7 marca 2008r. 

Dyrektorki Zespołu Szkół w Niemodlinie i dyskusji uznali, że inicjatywa przygotowania 

ankiety jest naganna. Pytania zadane w treści druku przygotowanej ankiety wskazują,             

że zostały naruszone zasady współżycia społecznego. 

 Jedno z pytań ankiety dotyczyło funkcji Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół               

w Niemodlinie. 

 Pani Barbara Panecka jako Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie powinna 

integrować środowisko dla którego pracuje, dlatego nie powinna dopuścić do takiej sytuacji. 

Takie stanowisko zajął Starosta Opolski oburzony poczynionymi działaniami udzielając Pani 

Barbarze Paneckiej upomnienia pismem z dnia 8 lutego 2008r. pouczając, że jej 

postępowanie w sprawie ankiety było niewłaściwe zalecając zgłębienia wiedzy na temat 

sposobu prowadzenia Rady Pedagogicznej tak, aby w przyszłości bardziej widoczna była 

integracja między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 

 Uwzględniając powyższe w ocenie rozpatrujących zarzuty poruszane w skardze 

uznać należy za zasadne.  

      
 

 

 

 

 

 


