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INTERPELACJA 

W związku z niepokojącą sytuacją jaka panuje w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu dotyczącą 
narastającego konfliktu między Panem Dyrektorem a częścią Rady Pedagogicznej zwracam się do 
Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie w trybie nagłym działań zmierzających do ustabilizowania 
panującego tam konfliktu. 
W dniu 27 listopada do Urzędu Miasta wpłynęła skarga części Rady Pedagogicznej na Pana 
Dyrektora, która na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej została uznana za zasadną. 
W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Sportu i Rekreacji na które 
przybyła część Rady Pedagogicznej zdesperowana sytuacją panującą w szkole. 
Nauczyciele z łamiącym się głosem opowiadali w jaki sposób są traktowani przez Pana Dyrektora. 
Pan Dyrektor wysłuchał wszystkich tych wypowiedzi i deklarował na w/w posiedzeniu chęć 
podjęcia mediacji i poprawy współpracy. 
Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika ,że w szkole relacje Dyrektor - Rada Pedagogiczna nie 
uległy poprawie a wręcz odwrotnie konflikt przyjmuje coraz bardziej niepokojący charakter. 
Niepokój mój budzi fakt, iż w dniu 19.03.2018roku na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury 
Sportu i Rekreacji Pan Przewodniczący Andrzej Piłacik odczytał nam pismo złożone do Komisji 
przez Panią Prezes Zarządu ZNP O/Zgierz Grażynę Pisarską, które w sposób jednoznaczny opisuje 
panującą atmosferę w szkole. 
W piśmie tym Pani Prezes zwraca szczególną uwagę na problem , 
którego z Panem Dyrektorem o 
Niedopuszczalny dla mnie jest fakt, że 

. 
Kolejne moje obawy budzi to,że 8 nauczycieli przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia, część 
przebywa na zwolnieniu lekarskim , być może za chwilę okaże się że w szkole nie będzie kto miał 
uczyć dzieci a pozostanie jedynie Pan Dyrektor. 
Te narastający konflikt doprowadził do tego, że część nauczycieli rozważa zmianę szkoły lub 
przejście na zasiłek kompensacyjny. 
Uważam, za niedopuszczalny taki stan rzeczy i proszę o zajęcie stanowiska w tej bulwersującej nas 
sprawie. 
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