
ZARZ4DZENIE
NR 120.23.2019

W6jta Gminy Zaluski
z dnia 6.08.2019 r.

w sprawie odwolania Pana Zygmunta Aleksandrowicza ze stanowiska dyrektora Szkoly
Podstawowej im. Jana Pawla II w Kroczewie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. 22019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.66 ust. I pkt2 w zwrqzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.U. 22019r. poz,ll48 ze zm.) zaruqdza sig, co
nastgpuje:

$1

Odwoluje sig z dniem 6.08.2019r., bez wypowiedzenia PanaZygmunta Aleks androwicza
ze stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. JanaPawla II w Kroczewie.

s2

Uzasadnienie odwolaniawrazzpouczeniem stanowi zal4cznikdo niniejszego zarzqdzenia.

$3

Z dniem 6.08.2019r,, tracimoc zauqdzenie nr 120.34.2017 W6jtaGminy Zatuski z dnia
8.08.2017r" w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla
II w Kroczewie.

$4

Wykonanie zaruqdzenia powierzam Inspektorowi ds. Edukacji i Kultury Urzgdu Gminy
w Zaluskach.

$s

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania"

SKIWO,IT'Gh4



Zalqcznilc
do zarzqdzenia nr 120.23.2019
W6jta Gminy Zahrski
z dnia 6.08.2019 r.

U za s a d n i e n i e

Zgodme z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe,

(zwanej dalej: ustawq) organ, kt6ry powi erzyl stanowisko kierownicze w szkole lub plac6wce

oSwiatowej, w przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych, po zasiggnigciu opinii kuratora

oSwiaty moze odwola6 nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnegobez
wypowiedzenia.

W przedmiotowej sprawie w ocenie organu prowadzqcego szkolg zachodzi szczeg6lnie
uzasadniony przypadek, kt6ry uzasadnia koniecznofic i celowoSi podjgcia decyzji o odwolaniu
Pana Zygmunta Aleksandrowicza ze stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana

Pawla II w Kroczewie.

WyjaSnienia bowiem wymaga, iz konkurs na dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana

Pawia II w Kroczewie zostal ogloszony i rozstrzygnigty na dyrektora szkoly bEd4cego

nauczycielem. Komisja Konkursowa powoiana do przeprowadzenia konl<ursu na dyrektora
Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Kroczewie, w dniu 03.07.2017 r. wylonila Pana

Zygmunta Aleksandrowrazana stanowisko dyrektora w/w plac6wki oSwiatowej. I(onkurs zostal
zatwierdzony przez 6wczesnego W6jta Gminy Zaluskr (dalej takae: ,,Wdjta"). Nastgpnie
zarzqdzeniem z dnia 08"08.2017 r., nr 120.34.2017 W6jt Gminy Zaluski powierzyl Panu

Zygmuntowi Aleksandrowiczowi stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w I(roczewie iako
nauczycielowi tej szkoly. Podstawg nawt1zania stosunku pracy stanowily przepisy ustawy -
Karta Nauczyciela.

W zwi4zku z wnioskiem o stwierdzenie niewa2no5ci ZarzEdzenia W6jta Gminy Zaluski
z dnia 08.01.2019 r, w sprawie powierzenia Panu Zygmuntowi Aleksandrowiczowi stanowiska
dyrektora Szkoly Podstawowej w Kroczewie, W6jt Gminy Zatuski pismem z dnia22.01.20lg
r. znak WSG.21I1.1'.20I9 wyst4pit do Wojewody Mazowieckiego Qako organu nadzoru)
o zbadanie legalnoSci zavqdzenia z dnia 08.08"2017 r. m 120.34.2017 o powierzeniu Panu

Zygmuntowi Aleksandrowiczowi stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej w I(roczewie,
Po wszczgciu postgpowania kontrolnego i przeanalizowaniu dokumentacjr dotycz4cej

konkursu na dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Kroczewie, Wojewoda
Mazowiecki pismem z dnia 21.02.2019 r., Nr WNP-P.4O.3.2019 PC uznal, Le Pan Zygmtnt
Aleksandrowicz mohe zaimowa(, stanowisko dyrektora szkoly jednak jako osoba niebgd4ca
nauczycielem. Organ nadzoru dodatkowo zauwa|yl, iz z dokument6w dolqczonych do wniosku
o stwierdzenie niewa2noicizaruqdzemaW6jta 2dnia08.08.2017 r. wynika, iz dyrektorpomimo,
tL nie posiada kwalifikacji do nauczania w danym typie szkoly, zostal zatrudniony jako



nauczyciel, a jego wynagrodzenie ustalono na podstawie ustawy - Karla Nauczyciela, co

Swiadczy o niezgodnoSci z przepisami prawa.

Takhe w odpowiedzi na pismo W6jta Gminy Zaluskt z dma 27.03.2019 r., znak

WSG.21LL4.20I9 Kuratorium Oswiaty w Warszawie (Delegatura w Ciechanowie) pismem z

dnia26.04.2019 r.,Nr DCI.552 .6.2019.AM poinformowalo W6jta Gminy Zaluski, iz dokumenty

Pana Zygmunta Aleksandrowicza dotycz4ce Jego kwalifikacji Swiadczq o tym, 2e nie posiada

On kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, wskazanych

w $ 2 pkt2i $ 4ust. lrozporzqdzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdniaOl sierpnia 2017 r.,

w sprawie szczeg6hov'rych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. IJ. z2017"poz. I575
ze zm.). Takhe Kuratorium OSwiaty w powyzszym piSmie z dnia 26.04"2019 r. stwierdzilo, 2e

dokumenty dotycz4ce kwalifikacji Pana Zygmunta Aleksandrowicza w dniu przeprowadzama

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej i, Jana Pawla II w Kloczewie tj. w dniu
03.07 ,2017 r. nie Swiadczyly o posiadaniu przez Niego kwalifikacji do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole podstawowej.

Zgodme z art" 62 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oSwiatowe szkol4 lub plac6wkq moZe

r6wnte2 kierowai osoba niebgd4ca nauczycielem powolana na stanowisko dyrektora ptzez
organ prowadz4cy, po zasiggnigciu opinii organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny. Osoba,

o kt6rej mowa w ust. 2, nie mohe przy tym sprawowa6 nadzoru pedagogicznego. W plzypadkr,r
powolania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadz6r pedagogiczny sprawuje nauczyciel
zajmujqcy inne stanowisko kierownicze w szkole lub plac6wce.

Z dniem 0L09.20I9 r. w Szkole Podstawowej im, Jana Pawla II w Kroczewie ze

wzglgd6w ekonomicznych i prawnych nie bgdzie moZliwe utwolzenie stanowiska
wicedyrektora w SP Ikoczewo z uwagi na fakt, rz z dniem 01.09.2019 r. w w/w Szkole
utworzonych bgdzie 11, a nie jak dot4d 12 oddziaLow, co jest wynikiern likwidacji oddzial6w
gimnazjum " Art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo oSwiatowe wskazuje, iZ w szkole, kt6ra Iiczy co

najmniej 12 oddzial6w tworzy sig stanowisko wicedyrektora. Z kolei Statut Szkoly
Podstawowej im. Jana Pawla II w Kroczewie nie przewiduje mozliwoSci powolania nauczycieli
na inne stanowiska kierownicze, ktorzy mogliby w mySl aft. 62 ust. 3 ustawy - Prawo
oSwiatowe, sprawowa6 nadz6r pedagogiczny w szkole.

Pan Aleksandrowicz Zygmuntjako Dyrektor Ww placowki oSwiatowej nie moze dalej
sprawowai funkcji Dyrektora Szkoly na tych zasadachi na tej podstawie prawnej, kt6razostaLa
zakwestionowana ptzez Wojewodg Mazowieckiego orcz Kuratorium OSwiaty. Nie bgd4c
bowiem nauczycielem nie mo2e, w mySl przepisu art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oSwiatowe,

sprawowa6 nadzoru pedagogicznego, o kt6rym mowa w art. 55 ustawy, kt6re to okolicznoSci
w chwili rozstrzygnigcia konkursu nie byly mozliwe do przewidzeniaprzezorgan prowadzqcy.

Zgodnie z aft" 66 ust" 1 pkt 2 w zw. z art. 67 ust.l ustawy - Prawo oSwiatowe organ,
ktory powierzyl nauczycielowi stanowisko kierownicze, w przypadkach szczeg6lnie
uzasadnionych, po zasiggnigciu opinii kuratora oSwiaty moae odwolai nauczyciela ze

stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. PowyZszy przepts
stosuje sig takze do osoby, kt6ra kieruje szkola szkol4, a nie jest nauczycielem.



W przedmiotowej sprawie zachodzi szczegolnie nzasadniony przypadek, o kt6rym mowa

w art. 66 ust.I pkt 2 ustowy. Likwidacja oddzial6w szkolnych z 12 do II oddzial6w, kt6ra

wiqLe sig takZe z likwidacj4 stanowiska wicedyrektora (art. 97 ust. I ustawy) jest tym
szczeg6lnie uzasadnionym przypadkiem, kt6ry stanowi uzasadnion4 przyczyng odwolania
dyrektora szkoly w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia z tego wzglEdu, 2e wraz z

likwidacj4 jednego z oddziaNow szkolnych likwidacji ulegnie stanowisko wicedyrektora szkoly

tj. osoby, kt6ra obecnie sprawowala w jednostce oSwiatowej nadz6r pedagogiczny. Z dniem 01

wrzeSnia 2079 r, stanowisko wicedyrektora nie bgdzie prawnie istnialo w strukturze

organizacyjnej szkoly. PowyZsze ma bezwzglgdny i bezpoSredni wplyw na zajmowane

stanowislco przez obecnego Dyrektora Szkoly Pana Zygmunta Aleksandrowicza, kt6ry nie
posiadaj4c kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, jest

pozbawiony prawa sprawowania nadzoru pedagogicznego, o kt6rym mowa w art. 55 trstaw.y,

co z kolei pozbawia plac6wkg o5wiatow4 kompleksowego kierownictwa i uniemozliwia jej
efektywne funkcjonowanie. Organ prowadzEcy podkresla przy tym, iZ jest to przypad,ek

ntezaleZny od Dyrektora i niezawiniony przez Niego, co jednak nie odbiera mu charakteru

,,szczeg6lnie uzasadnionego" (por. wyrok SN z dnia 18.02.2015 r., I PK 167114). W tym stanie

rzeczy nie jest mozliwe utrzymanie przez obecnego Dyrektora funkcji kierowniczej, bowiem
zagraLa to interesowi publicznemu i moze prowadzii do destabilizacji funkcjonowania szkoly
pod wzglgdem dydaktycznym, wychowawczym i oSwiatowym (por. wyrok NSA z dnia
15"05.2019 r., I OSK 4188/18), a jedyn4 mo2liwoSci4 zapobiegania takiej sytuacji jest jej
zmiana poprzez odwolanie dyrektora Pana Zygmunta Aleksandrowicza z obecnie
zajmowanego stanowiska, tym bardziej w sytuacji braku akceptacji przedloaonego przezorgan
ptowadzqcv porozumienia zmieniaj4cego obecne warunki praoy i pLacy i dostosowuj4ce je do

obecnego stanu prawnego.

Reasumuj4c, w zwi4zku z koniecznoSci4 dostosowania aktualnej sytuacji faktycznej do
obowi4zuj4cego stanu prawnego niniejsza decyzja jest konieczna i uzasadniona.Pruyczyn4 jest
l4czne zaistnienie okolicznoSci w postaci likwidacji z dniem 01 wrze$nia2019 r, stanowiska
wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Kroczewie (z przyczyn przedstawionych powyzej), jak
teL brak kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej przez
obecnego dyrektora, co l4czy sig z brakiem mozliwoSci spelnienia ustawowego obowi4zku w
postaci sprawowania nadzoru pedagogicznego, o kt6rym mowa w ar" 55 w zw. z art. 62 ust. I
pkt 2 ustawy - Prawo oSwiatowe.

W tym stanie rzeczy, uwzglgdniaj qcvrytyczne Wojewody Mazowieckiego orazKuratora
OSwiaty w Warszawie wyraZone w w/w pismach, dzialaj1c w oparciu o treS6 przepisu art, 66
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz arl. 67 ustawy - Prawo oSwiatowe, po zasiggnigciu opinii I(uratora
OSwiaty, odwoluje sig z dniem 06.08.2019 r. Pana Zygmunta Aleksandrowiczaze stanowiska
Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Kroczewie, w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia.



POUCZENIE

1 Stronie przysluguje prawo zaskuhenia zaruqdzenia do Wojew6dzkiego S4du
Administracyjnego w Warszawie; ul. Jasna 214;00-013 Warszawa. Skargg wnosi sig w formie
pisemnej za poSrednictwem organu, kt6ry wydat zaskarhone zarzqdzenie w terminie 30 dni od
dnia dorgczenia zarzqdzenia. Od skargi nale?y uiScid wpis s4dowy od skargi w wysoko6ci 300
zt (trzysta zlotych), zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt 4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia
2003 r" w sprawie wysokoSci oraz szczeg6lowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu
przeds4dami administracyjnymi (Dz.U.z24 grudnia2003 r.), nakonto bankowe S4duNrNBP
OlWarszawa 96 10101010 0078 1022 3100 0000. Stronie molebyc przyznane na jej wniosek
prawo pomocy na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo o postgpowaniu przed sqdami
administracyjnymi.

2,Od niniejszego odwolania ze stanowiska przysluguje w terminie 2ldni prawo odwotania do
S4du Rejonowego (S4d Pracy w Ciechanowie, ul. Mikolajczyka 6,06-400 Ciechan6w ).


