UCHWAŁA NR XL/1040/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych
osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Piotr Rogal Starszy Inspektor Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta

na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 119 w Krakowie, opisane w treści
przedmiotowej skargi.
Krakowa)

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do uchwały Nr XL/1040/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2020 r.
Skarga (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej; jawność wyłączył Piotr Rogal Starszy Inspektor Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczy utrudniania rodzicom
wstępu do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 119 udzielając wyjaśnień poinformowała, że w szkole nie ma
zakazu wpuszczania rodziców z wózkami na teren szkoły w szczególności przed godziną 8:00 lub
w sytuacji odbioru dziecka ze świetlicy. Rodzice zostali poproszeni o to by nie wjeżdżali z wózkami
na teren szkoły ze względu na problemy z utrzymaniem w czystości ciągów komunikacyjnych, a także
o nie przebywanie w trakcie trwania zajęć edukacyjnych na korytarzu na parterze szkoły.
Ograniczenie to wynika z konieczności zapewnienia uczniom warunków do nauki w czasie lekcji oraz
spędzania czasu na przerwie, ponieważ korytarz na parterze nie jest tylko miejscem odprowadzania
i przyprowadzania uczniów klas młodszych.
Pani Dyrektor zwróciła również uwagę, że rodzice przychodzą wcześniej po swoje dzieci, w trakcie
trwania zajęć edukacyjnych, które odbywają się w salach na parterze, dlatego aby nie zakłócać lekcji
rodzice są proszeni, aby zaczekali na swoje dzieci w przedsionku. Wychowawcy klas młodszych
odprowadzają uczniów po zajęciach. Mała liczba uczniów idzie po zajęciach do domu, najczęściej
uczniowie odprowadzani są do świetlicy.
Wejście boczne jest zamykane ze względu na bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie
szkoły. Wejście boczne znajduje się w przełączce łączącej salę gimnastyczną, bibliotekę, jadalnię
z budynkiem głównym. Osoba monitorująca osoby wchodzące na teren szkoły nie może jednocześnie
pilnować wejścia głównego i bocznego. Ograniczenie wchodzenia do szkoły wynikało także
z kłopotów kadrowych.
Pani Dyrektor podkreśliła, że specyfika budynku szkoły, wzrost liczby uczniów i związana z tym
konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa, a także monitorowanie osób wchodzących na teren
szkoły powodują konieczność zastosowania powyższych środków.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy uznać, że zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze
są niezasadne.
Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie
art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.

o sposobie

załatwienia

skargi

w rozumieniu

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Miasta Krakowa informuje, iż: „W przypadku gdy skarga,
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi
na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.
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