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Pani Beata Świątczak 
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W odpowiedzi na Pani interpelację, w sprawie informacji o „niepokojącej sytuacji jaka 
panuje miedzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoją w Zgierzu a częścią 
Rady Pedagogicznej" oraz „podjęcia w trybie nagłym działań zmierzających do 
ustabilizowania panującego tam konfliktu" informuję: 

Prezydent Miasta Zgierza zobligowany do przeprowadzenia wnikliwej analizy 
zaistniałego między częścią Rady Pedagogicznej a Dyrektorem szkoły sporu, w celu uzyskania 
obiektywnej oceny sytuacji bierze pod uwagę nie tylko niezwykle istotne co do oceny sytuacji 
pismo części Rady Pedagogicznej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zawierające 
negatywne uwagi opisujące bieżącą atmosferę funkcjonowania placówki ale także pisma 
pozostałej części członków Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców zawierające deklaracje 
wsparcia oraz opis pozytywnych efektów prowadzenia polityki zarządzania placówką przez 
Dyrektora. W związku z istnieniem różnicy zdań na poziomie organów szkoły, zasadne było 
wprowadzenie pracującego od stycznia 2018 roku z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem 
profesjonalnego coacha, trenera rozwoju personalnego, komunikacji oraz mediatora, który 
podjął podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej działania zmierzające do stabilizacji sytuacji 
w placówce. Pierwszym potwierdzeniem prowadzonego procesu stabilizacji jest 
wypracowanie w dniu 23.01.2018 roku przez Radę Pedagogiczną „Zasad poprawnej 
komunikacji" oraz „Stanowiska w sprawie postępowania członków Rady Pedagogicznej 
w sytuacjach decyzji gremialnych". 

Podjęcie działań organu prowadzącego w trybie nagłym, o które Pani wnioskuje 
umocowane jest w demokratycznym procesie dyspozycji działań prawnych Rady 
Pedagogicznej wynikającej z art. 72 ust. 2 Prawa oświatowego, na mocy którego Rada 
Pedagogiczna może wyrażając swoją wolę wystąpić do organu uprawnionego do interwencji 
z wnioskiem, w tym z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ 
prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 
wyrrtku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Taki wniosek do 

miasta dotychczas nie wpłynął. 
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Opis atmosfery panującej w placówce, zawarty w piśmie Pani Prezes Zarządu ZNP 
Odział Zgierz z dnia 19.03.2018 roku, na które się Pani powołuje, został sformułowany 
w sposób uogólniony. Pragnę jednak zapewnić, iż wszelkie jednostkowe, skonkretyzowane, 
potwierdzające fakt wystąpienia nieprawidłowości zdarzenia, udokumentowane 
podejrzeniem odstępstw od zasad obowiązującego prawa, zostaną zgodnie z właściwością 
przekazane do rozpatrzenia instytucjom arbitralnym, w tym sprawującemu nadzór 
pedagogiczny Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. 

W odniesieniu do sytuacji dziecka, na którą się Pani powołuje 
informuję, iż w przeprowadzonej rozmowie z nie potwierdzona została teza 
jakoby 

Problem dotyczy 
. 

Dla 
rozwiązania problemu w roku szkolnym 2017/2018 dyrektor 

Po etapie testowym, na wniosek 

W odniesieniu do obaw wynikających z faktu przebywania nauczycieli na urlopie dla 
poratowania zdrowia informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie część 
zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w tym przepisy zmieniające 
dotychczasowe procedury dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania 
zdrowia. Obecnie decyzję o przyznaniu urlopu może wydać jedynie lekarz medycyny pracy, 
dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. W obliczu zaostrzenia przepisów udzielania urlopu 
dla poratowania zdrowia odnotowujemy zjawisko zwiększonej ilości urlopów, z których 
skorzystali nauczyciele przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów i jest to zjawisko 
obserwowalne nie tylko na poziomie miasta ale także poziomie ogólnopolskim. 

Z poważaniem 


