
Uchwała nr VI/55/2015 
Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 
 
w sprawie: skargi  na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego                           
w Łęce Wielkiej. 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zmianami), oraz                    
art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu 
skargi Pani Marleny Klupś na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego         
w Łęce Wielkiej, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 1. Uznaje się skargę Pani Marleny Klupś z dnia 31 marca 2015 r.                                
na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej                     
za bezzasadną. 
 
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Poniecu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w  
Poniecu nr VI/55/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Rada Miejska w Poniecu w dniu 12 czerwca 2015 r. po rozpatrzeniu skargi 

pani Marleny Klupś na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej 

dotyczącą działań edukacyjnych uznała złożoną skargę za bezzasadną. 

Rada Miejska rozpatrując skargę wzięła pod rozwagę wyjaśnienia 

dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej w sprawie zarzutów 

zawartych w skardze oraz zarzuty skarżącej. Rada zapoznała się również                        

z oświadczeniem Rady Rodziców oraz protokołem z kontroli doraźnej 

przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej przez 

wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Rada Miejska w Poniecu po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału      

w sprawie, uznała, że nie doszło do naruszeń wskazanych w skardze, bowiem 

przedszkole posiada warunki pobytu dzieci zapewniające bezpieczeństwo. Sale 

do zajęć są wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabawki. Nauczyciele prowadzą 

zajęcia na podstawie ramowego rozkładu ustalonego przez dyrektora. 

Prowadzone są obserwacje pedagogiczne na podstawie „Kart obserwacji cech 

rozwojowych dziecka 3 i 4-letniego”. 

W grupie do której uczęszcza dziecko skarżącej w celu 

zindywidualizowania wspomagania rozwoju każdego dziecka stosownie dla jego 

potrzeb i możliwości podejmuje się m.in. różnicowanie zadań, proponuje się 

zabawki i pomoce o różnym stopniu trudności, dobiera różne zestawy ćwiczeń, 

pomaga dzieciom we wszelkich działaniach. 

Priorytetowym zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom 

bezpieczeństwa. Dzieci nigdy nie pozostawały bez opieki, w sytuacji gdy 

nauczyciel musiał wyjść, do opieki nad dziećmi proszony był inny pracownik 

przedszkola.  

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że pani dyrektor 

oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola nie wypytywali dzieci o sprawy 

rodzinne. 

 

 W ocenie Rady Miejskiej Dyrektorka Przedszkola dokłada wszelkich starań 

by na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy i zapewnić każdemu 

dziecku najlepsze warunki do rozwoju.    
 

 

 


