
ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Przesmykach

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Małgorzatę Danutę Bednarczuk ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach 
z dniem 20 kwietnia 2015r. bez wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do zarządzenia, 
stanowiącego jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki

Nr 0050.8.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Przesmykach

Podjęcie zarządzenia w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Danuty Bednarczuk ze stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkół w Przesmykach bez wypowiedzenia wynika z następujących przyczyn:

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Przesmykach w dniu 31 marca 2015r. przyjęła uchwałę NR
5/31/03/2015 w sprawie Wniosku o odwołanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach. Zgodnie z wyciągiem
protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej za przyjęciem wniosku głosowało 13 nauczycieli, 4 wstrzymało się
od głosu, 3 było nieobecnych, głosów przeciwnych nie było.

Organ prowadzący informacje o konfliktach w szkole uzyskał w dniu 28 października 2014r. podczas
spotkania zorganizowanego na prośbę nauczycieli. Obecni na spotkaniu nauczyciele przekazali swoje uwagi
dotyczące pracy dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach z prośbą o pomoc. Zarzuty dot. nierównego
traktowania oraz brakiem szacunku i poszanowania godności drugiego człowieka przez dyrektora noszące cechy
mobbingu względem zdecydowanej większości pracowników.

W dniu 11 grudnia 2014r. przeprowadzono spotkanie z radą pedagogiczną. Z uwagi na utrzymującą się
sytuacją w szkole złożono propozycję przeprowadzenia mediacji. Rada pedagogiczna w tym Dyrektor pozytywnie
przyjęła tą propozycję. W tym dniu został przekazany Dyrektor protokół ze spotkania z nauczycielami z dnia
28 października 2014r. w celu ustosunkowania się do podnoszonych zarzutów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach odniosła się do zarzutów spisanych w protokole, podsumowując, że
zarzuty postawione są bezzasadne i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości szkolnej.

Mediacje przeprowadzili niezależni mediatorzy - psycholodzy z listy mediatorów sądowych, w osobie dr
Krystyna Teresa Panas - Certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości i mgr Edward Jakubowicz - Certyfikat Prezesa
Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Pierwszy etap mediacji przeprowadzono 9 i 10 stycznia 2015r.. Mediacjom podlegało wypracowanie ugody
pomiędzy stronami konfliktu. Uczestnicy mediacji uzyskali informacje na temat procesu mediacyjnego, jego
zasadach i obowiązujących regułach. Wyrazili też zgodę na udział w mediacji i zaakceptowali osoby mediatorów.
W czasie spotkania mediacyjnego w dniu 9 stycznia 2015r. część pracowników poprosiło Mediatorów o spotkanie
na osobności. Konkluzję z tego spotkania sformułowaną przez pracowników przekazali pozostałym uczestnikom
mediatorzy. Małgorzata Bednarczuk - dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach poprosiła o spotkanie
z Mediatorami na osobności w dniu 10 stycznia 2015r.. Mediatorzy przekazali pracownikom wnioski z tego
spotkania. W dniu 10 stycznia 2015r. wypracowana i zawarta została ugoda pomiędzy Dyrektorem Zespołu
Szkół w Przesmykach Małgorzatą Bednarczuk a Pracownikami Zespołu Szkół w Przesmykach. W ugodzie
zostały zawarte szczegółowe zalecenia dla Dyrektora dot. m.in. zmian w regulaminach organizacji pracy szkoły
oraz poprawy relacji międzyludzkich. Drugi etap mediacji zgodnie z Ugodą odbył się 20 lutego 2015r. Realizacja
zawartej Ugody z dnia 10 stycznia 2015r. nie zadawalała żadnej ze stron, a nawet zaznaczyła się eskalacja
konfliktu. W związku z powyższym mediacja została zakończona. Mediatorzy w dniu 12 marca br. przedstawili
na piśmie wnioskiz przeprowadzonych mediacji, w których m.in. wnioskowali o natychmiastowe odwołanie
z pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Małgorzatę Bednarczuk.

W dniu 23 lutego po mediacjach wpłynęło do organu prowadzącego pismo nauczycieli dot. Wniosków z okresu
od 9 stycznia do 20 lutego 2015r.,z którego wynikało, że w ciągu krótkiego okresu po mediacji odczuwają tylko
jeszcze gorszą atmosferę pracy, nie spodziewają się zgodnego współdziałania dla dobra placówki, tylko
manipulacji, zarzutów i represji, szczególnie, że do konfliktu Dyrektor wciągnęła jako stronę również rodziców.

Organ prowadzący otrzymał pismo skierowane do Prezes Zarządu ZNP Oddział w Siedlcach, w którym
nauczyciele i część pracowników obsługi zwracają się do Związku Nauczycielstwa Polskiego o pomoc, gdyż
dalsze przedłużanie się konfliktu zagraża ich zdaniem funkcjonowaniu szkoły i dobru uczniów. Zdaniem ZNP
Pani Bednarczuk straciła mandat zaufania zdecydowanej większości grona pedagogicznego i części pracowników
niepedagogicznych, a właściwe funkcjonowanie szkoły jest niemożliwe, bo przebiega w atmosferze lęku, stresu
i zagrożenia represjami. Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Siedlcach w pełni popiera Wniosek o odwołanie
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dyrektora złożony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Przesmykach 31 marca 2015r. oraz udzieli
wsparcia i pomocy w przypadku zorganizowania akcji strajkowej.

W dniu 13 marca br. Dyrektor Małgorzata Bednarczuk udała się na zwolnienie lekarskie nie informując organu
prowadzącego o konieczności wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo. W związku z powyższym organ został
zmuszony do niezwłocznego wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora (art. 39 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty), z uwagi na konieczność prawidłowego działania Zespołu, a w szczególności zbliżających się terminów
sprawdzianów i egzaminów. Nauczyciel wyznaczony na zastępstwo Anna Łęczycka – w dniu 27 marca br.
stwierdziła, że żaden z nauczycieli nie odbył szkolenia w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego organizowanego przez komisję okręgową zgodnie z § 40. ust. 4. Roz. MEN
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.2007.83.562 ze
zm.) czym dyrektor naruszył art. 39 ust. 1 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty. Żaden z nauczycieli nie został
upoważniony do odbioru oraz zabezpieczenia, a po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przekazania zestawów zadań i kart odpowiedzi
uczniów (słuchaczy) komisji okręgowej zgodnie z zał. nr 5 do procedur organizowania i przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminów obowiązujących w roku szk. 2014/15, co mogło doprowadzić do uniemożliwienia
przeprowadzenia we właściwym terminie (01.04.2015r) sprawdzianu po klasie VI.

W dniu 31 marca Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o odwołanie dyrektora
Zespołu Szkół. Wskazując, że współpraca nie jest możliwa, a dalsze funkcjonowanie w dotychczasowy sposób
uniemożliwi właściwą pracę szkoły i negatywnie wpłynie na sytuację uczniów i lokalnego środowiska.
Informując, że rozważają możliwość podjęcia akcji strajkowej, a nawet możliwość złożenia wypowiedzenia
i rezygnacji z pracy w przypadku powrotu obecnego Dyrektora ze zwolnienia lekarskiego lub braku decyzji
ze strony organu prowadzącego.

Mazowiecki Kurator Oświaty w odpowiedzi na wniosek w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół
w Przesmykach pozytywnie zaopiniował odwołanie Pani Małgorzaty Danuty Bednarczuk ze stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach wskazując, iż przedstawione w piśmie argumenty organu prowadzącego
dotyczą długotrwałego konfliktu dyrektora ze zdecydowaną większością członków Rady Pedagogicznej
w konsekwencji potwierdzają utratę autorytetu oraz zaufania do dyrektora. Dają podstawę do stwierdzenia, że
dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora przez Panią Małgorzatę Danutę Bednarczuk godzi w interes placówki.
Może stanowić zagrożenie dla właściwej realizacji jej statutowych zadań oraz negatywnie wpływa na wizerunek
placówki w środowisku.

Brak zaufania ze strony pracowników i nie rokujący szans rozwiązania konflikt z Radą Pedagogiczną
i pracownikami niepedagogicznymi uniemożliwia Pani Małgorzacie Danucie Bednarczuk prawidłowe zarządzanie
placówką i dalsze pełnienie przez Panią Małgorzatę Danutę Bednarczuk funkcji kierowniczej. W okolicznościach
niniejszej sprawy zachodzi zatem konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania czynności
kierowniczych przez Panią Małgorzatę Danutę Bednarczuk z uwagi na zagrożenie interesu dzieci uczących się
w szkole, jako interesu publicznego.

Z tych też względów w przedmiotowej sprawie zaszły szczególnie uzasadnione przesłanki przewidziane
przepisami art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz.
2572 z póź. zm.) przemawiające za odwołaniem Pani Małgorzaty Danuty Bednarczuk ze stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkół w Przesmykach bez wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy – organ który powierzył nauczycielowi
stanowisko kierownicze odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie
uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Kompetencje do odwołania posiada Wójt Gminy zgodnie z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 2572 z póź. zm.).

Powyższe argumenty uzasadniają podjęcie niniejszego zarządzenia
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