
W rocław, 21 listopada 2017 r. 
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.134.24.2017.M C

R O Z S T R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

N a podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 m arca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875.)

stwierdzam nieważność

□ 2. zarządzenia Nr 189/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w  sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Środy Śląskiej w  dniu 31 sierpnia 2017 r. wydał zarządzenie N r 189/2017 w sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

Przedmiotowe zarządzenie zostało przesłane na wniosek organu nadzoru wraz z kompletem akt 
postępowania konkursowego oraz częścią wyjaśnień pismem z dnia 24 października 2017 r. i wpłynęło do 
organu nadzoru w dniu 26 października 2017 r.

W  toku badania legalności zarządzenia organ nadzoru stwierdził podjęcie §2 zarządzenia  
z istotnym naruszeniem art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
2016 r. poz. 1943 ze zm. □ obowiązującego w dniu wydania zarządzenia).

W  dniu 27 lipca 2017 r. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrekton^zkol^>odstą\TO \TCj 
w Szczepanowie, w wyniku kt rego na stanowisko dyrektora wyłoniona została
Powierzenie stanowiska, zgodnie z dyspozycją art. 36a ust. 1 ustawy o systemie o św ia t\^ ias tąp ilo w aro azc  
zarządzenia Burm istrza Środy Śląskiej N r 189/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z obowiązującym w dniu wydania zarządzenia art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty 
(obecnie uregulowanie to jes t zawarte w art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe □ 
Dz. U. z 2017 r. poz. 59.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W  
uzasadnionych przypadkach m ożna powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok 
szkolny.

Burmistrz Środy Śląskiej w §2 zarządzenia N r 189/2017 postanowił, że „Powierzenie stanowiska 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, o którym m ow a w §1 następuje na okres 1 roku szkolnego 
tj. od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.D Tak więc Burmistrz Środy Śląskiej skorzystał 
z ustawowej m ożliwości skrócenia w uzasadnionych przypadkach okresu, na który powierza się stanowisko 
dyrektora szkoły.

Odnosząc się do przedstawionego przypadku w pierwszej kolejności organ nadzoru zwraca uwagę, że 
ustaw a o systemie oświaty nie definiuje pojęcia uzasadnionego przypadku. Jest to w ięc pojęcie 
niedookreślone. Oznacza to, że organ wykonawczy jednostki sam orządu terytorialnego, jako powierzający 
stanowisko dyrektora dokonuje każdorazowej oceny, czy w danym przypadku w ystępują okoliczności 
uzasadniające powierzenie stanowiska kandydatowi na krócej niż 5 lat szkolnych. Ocena taka nie może być 
jednak dowolna, a zasadność powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat jest 
rozstrzygnięciem podejmowanym w trybie uznania administracyjnego. Rozstrzygnięcie to pozostaje zatem 
pod kontrolą organu nadzoru oraz sądu administracyjnego i tym samym wym aga szczegółowego 
i czytelnego uzasadnienia zawierającego przekonywujące argumenty, że nie jes t to działanie arbitralne lecz 
oparte na obiektywnych i realnie istniejących przesłankach. W  ocenie organu nadzoru powyższe m a swoje 
głębokie uzasadnienie w ratio legis rozwiązania ustawowego zawartego w art. 36a ust. 13 ustawy o systemie 
oświaty. Jak słusznie wskazał W ojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 
24 października 2016 r. (IV SA/Gl 100/16) „Ratio legis tego rozwiązania stanowił kompromis pomiędzy 
różnymi wartościami. Z jednej strony specyfika stanowiska dyrektora szkoły lub placówki wym aga
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stabilizacji sprawowania tej funkcji. Częste zmiany osoby kierującej szkołą lub placów ką negatywnie 
wpływają na ich funkcjonowanie. Kompetencje dyrektora nie ograniczają się wyłącznie do czysto 
technicznego administrowania, ale w iążą się też z realizacją pewnej wizji, planu funkcjonowania placówki, 
tak aby w najlepszym stopniu zaspokajała potrzeby społeczności lokalnej w dziedzinie edukacji 
i wychowania. Z drugiej strony prawodawca musi uwzględnić możliwość wystąpienia specyficznej sytuacji, 
w której inne względy przem awiają za krótszym okresem powierzenia stanowiska dyrektora^

W  wyżej cytowanym wyroku Sąd zauważył również, że w orzecznictwie sądów administracyjnych 
wypracowano podstawowe reguły zastosowania wyjątku, zawartego w art. 36a ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. „Po pierwsze □ zarządzenie wym aga starannego uzasadnienia, na tyle czytelnego 
i wyczerpującego, aby mogło pełnić funkcję inform ującą wobec osoby, której powierzono funkcje 
dyrektora, a także umożliwiało kontrolę prawidłowości zastosowania przepisu przez organ nadzoru i sąd 
administracyjny. Przy tym  przesłanki odstąpienia przez organ od reguły pięcioletniego okresu powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły powinny być wykazane wyczerpująco w zarządzeniu o powierzeniu tej funkcji. 
Po drugie, argumenty podnoszone w uzasadnieniu nie m ogą być ogólnikowe, lecz zindywidualizowane, 
odnoszące się do konkretnej osoby, poparte wnikliw ą argumentacją, uwzględniającą specyfikę sytuacji, 
w której zaszła rzeczywista potrzeba odstępstwa od zasady ogólnej. Po trzecie argumenty m uszą odwoływać 
się do okoliczności aktualnych w dniu podejm owania zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora 
szkoły” .

Burmistrz Środy Śląskiej w  uzasadnieniu zarządzenia N r 189/2017 wskazał, że „po rozstrzygnięciu 
konkursu organ prowadzący dokonał analizy pełnej dokumentacji konkursowej oraz merytorycznej oceny 
przebiegu konkursu i koncepcji zaprezentowanych przez kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie □ z racji osobistego uczestnictwa w konkursie w charakterze obserwatora, a także 
przeprowadził wielostronne, kilkutygodniowe konsultacje z przedstawicielami organów i środowisk 
zaangażowanych w funkcjonowanie szkoły w Szczepanowie, w  tym  w szczególności konsultacje dotyczące 
systemu dotychczasowego zarządzania szkołą i jej perspektyw wg proponowanej formuły kadrowej. 
W  wyniku w/w czynności dokonanych przez organ prowadzący, jak  też w kontekście procesu 
strukturalnych zmian zachodzących w systemie ośw iaty i działań dostosowawczych organ prowadzący 
uznał, iż zachodzi uzasadniony przypadek odstępstwa od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub 
plac w ki na 5 l^ s z k o ln ^ ł^ ń T o d ia ^ e c v z ję  o powierzeniu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie okres krótszy tj. okres 1 roku szkolnego □ zgodnie z art. 36a
ust. 13 ustawy z d m ^ s y s t e m i e  oświaty” . Ponadto, Burmistrz podniósł w  uzasadnieniu 
zarządzenia, że rozstrzygnięcie konkursu nie było jednoznaczne co do poparcia kandydatury |

W ojew oda Dolnośląski zwrócił się do Burm istrza Środy Śląskiej pismem z dnia 19 października 2017 r.
0 przesłanie kopii dokumentacji przeprowadzonego postępowania konkursowego, a także o szczegółowe 
wyjaśnienie „uzasadnionego przypadku^ na podstawie którego skrótono kadencję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Szczepanowie. W  szczególności organ nadzoru wniósł o przedstawienie na czym polegały 
przeprowadzone wielostronne, kilkutygodniowe konsultacje z przedstawicielami organów i środowisk 
zaangażowanych w funkcjonowanie szkoły, z jakim i podmiotami i kiedy te konsultacje zostały 
przeprowadzone oraz na czym polegał proces strukturalnych zmian zachodzących w systemie ośw iaty
1 przeprowadzone działania dostosowawcze w odniesieniu do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. 
W  dniu 26 października 2017 r. wpłynęła do W ojewody Dolnośląskiego kopia zarządzenia wraz z pełną 
dokum entacją przeprowadzonego postępowania konkursowego, jak  również I część wyjaśnień. W  dniu
2 listopada 2017 r. wpłynęła druga część wyjaśnień.

Przesłane przez Burm istrza Środy Śląskiej wyjaśnienia zawierają zarówno nowe argumenty (nieobecne 
w uzasadnieniu zarządzenia) p rze m a\\2ą j a ę c z a s k r c c n i c m  okresu powierzenia stanowiska dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Szczepanowie jak  i rozwijają w m niejszym lub większym
stopniu argumenty sformułowane w u zasad m em i^arcąd zen i!^

W  ocenie organu nadzoru zawarta w uzasadnieniu zarządzenia N r 189/2017 argumentacja nie stanowi 
uzasadnionych przypadków, któTe by w świetle dyspozycji art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
pozwalały na skrótenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

W  pierwszej kolejności należy stwierdzić, że wszystkie przesłanki uzasadniające skrófcenie okresu 
powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, w  rozumieniu art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty powinny 
być wyczerpująco i rzetelnie wyszczególnione w zarządzeniu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
szkoły. Jak wskazał W ojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyżej już cytowanym wyroku z dnia
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24 października 2016 r. „Organ działający w ramach uprawnienia wynikającego z art. 36a ust. 13 zdanie 
drugie OświatU powinien zatem wykazać należytą argumentacją, czy spełniła się spełniła się przesłanka 
„uzasadnionego przypadku^ Polega to na precyzyjnym i wyczerpującym umotywowaniu przez organ 
bezpośrednio w wydawanym zarządzeniu. Stanowisko organu powinno zostać przy tym  udokumentowane. 
Nie ulega przy tym  wątpliwości, że adresat zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora na okres 
krótszy niż 5 lat jes t uprawniony do poznania pisem nych argumentów organu powierzającego i podstawy 
prawnej jego decyzjiD Tymczasem wyjaśnienia Burm istrza Środy Śląskiej zawierają, opróćz rozwinięcia 
argumentacji obecnej w uzasadnieniu zarządzenia, zupełnie nową argumenty, o których zarządzenie 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w ogóle nie wspomina. 
Nie do przyjęcia jes t sytuacja w której o skróceniu okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 
decydują powody, które przedstawione zostały na etapie wyjaśnień kierowanych do organu nadzoru, 
w związku z prowadzonym przez ten organ postępowaniem. W  momencie podania do publicznej 
wiadomości zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły powody te są bowiem 
formalnie nieznane zarówno dyrektorowi, którem u skrócono okres powierzenia stanowiska, jak  
i podmiotom zaangażowanym w funkcjonowanie szkoły.

Odnosząc się do poszczególnych argumentów zawartych w uzasadnieniu zarządzenia należy wskazać, że 
w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. N r 60 poz. 373 ze zm.) 
podmiotem, który dokonuje merytorycznej oceny kandydatów, w tym zaprezentowanych przez nich 
koncepcji jes t kom isja konkursowa powołana przez organ prowadzący. Świadczy o tym przede wszystkim 
przepis §5 rozporządzenia, w myśl którego „komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych 
do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności 
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły lub publicznej placówki. Członkowie komisji m ogą zadawać kandydatom pytaniaD N ależy dodać, że 
zgodnie z art. 36a ust. 6 pkt 1 lit. a w skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli organu 
prowadzącego szkołę. Ponowna analiza m erytoryczna kandydatów na dyrektora szkoły przeprowadzona 
przez Burmistrza, już  po wyłonieniu kandydata na dyrektora szkoły przez komisje konkursową, 
w której pracach uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego, podważa ratio legis samego 
funkcjonowania komisji konkursowej i co za tym  idzie □ nie może być podstaw ą skróćenia okresu, na który 
powierza się stanowisko dyrektora szkoły. Organ prow adzący może dokonać analizy prac samej komisji 
i jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w jej pracy, to może na podstawie przepisu §8 rozporządzenia 
unieważnić konkurs lub przeprowadzić jego powtórne przeprowadzenie. Natom iast zarządzeniem 
N r 188/2017 Burmistrz Środy Śląskiej zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie. Tym samym uznał, że przeprowadzone postępowanie konkursowe przez powołana 
komisję konkursową spełniało wymogi określone w przepisach prawa.

Zawarty w uzasadnieniu zarządzenia argument o przeprowadzeniu wielostronnych, kilkutygodniowych 
konsultacji z przedstawicielami organQv i środowisk zaangażowanych \\J im k ęjo n o w ąm ę_ szk o l\ 
w Szczepanowie jest bardzo og lny i nie odnoszący się konkretnie do osoby 
Z uzasadnienia nie spos b wywieść z jakim i podmiotami zostały przeprowadzone konsultacje, kiedy zostały 
one przeprowadzone i przede wszytkim jakie są wyniki owych konsultacji. Nie wykazano również w jaki 
sposób te nieznane wyniki konsultacji odnoszą się do stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie.W  końcu zakres i skuteczność przeprowadzonych przez Burm istrza wielostronnych 
i wielotygodniowych konsultacji wzbudzają poważne wątpliwości organu nadzoru z tego powodu, że do 
W ojewody Dolnośląskiego wpłynęły pisemne wnioski o unieważnienie zarządzenia N r 189/2017 bądź 
objęcie go procedurą nadzorczą ze strony, Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie i Klubu Radnych N ow a Gm ina przy Radzie Miejskiej 
w Środzie Śląskiej.

Kwestia procesu strukturalnych zmian zachodzących w systemie ośw iaty i działań dostosowawczych 
została podniesiona w uzasadnieniu zarządzenia również w sposób bardzo ogólny, wręcz enigmatyczny 
(kwestii tej został pośw ięcony zaledwie fragm ent jednego zdania). Burmistrz Środy Śląskiej nie wskazał 
konkretnie jakie działania dostosowawcze m ają wpływ na powierzenie stanow iska dyrektora szkoły i przede 
wszystkim jakie m ają one związek z wykonywaniem funkcji dyrektora przez \

Postawioną w u z a s a d ii ię n u ^ ą i^ ą d z ę m ^ ę z ^ ż c  rozstrzygnięcie konkursu nie było jednoznaczne co do 
poparcia kandydatury należy uznać za całkowicie niezasadną, w świetle
obowiązujących p r z e p is ^ ^ p ra w ^ ^ ^ o a m ^ T o w ie m  z 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie regulaminu
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konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej Konkurs wyłania kandydata na d ^ k to rc y c ż c lM c d c r^ z  uczestnik w otrzyma bezwzględną 
większość głosów obecnych członków k o m i s j i D ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  otrzym ała bezwzględną większość
głosów członków komisji D6 głosów członków komisji na 11 głosów ważnie oddanych. W  sensie prawnym 
takie rozstrzygnięcie konkursu jes t więc jednoznaczne i nie m a przy tym znaczenia konkretny rozkład 
głosów (ile głosów było za, przeciw i wstrzymało się).

Reasumując, w ocenie organu nadzoru zawarte w kwestionowanym zarządzeniu uzasadnienie skrócenia 
okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie jes t zbyt ogólnikowe, 
nie zindywidualizowane do konkretnej osoby. Argum enty w nim podniesione nie są wystarczająco czytelne 
i wyczerpujące aby m ogły pełnić rolę inform acyjną oraz aby umożliwić kontrolę prawidłowości 
zastosowania przepisu przez organ nadzoru. Tym samym należy uznać, że powierzenie stanowiska 
dyrektora na okres krótszy niż 5 lat nie zostało w przedmiotowym przypadku poparte jakim ikolw iek 
okolicznościami wypełniającymi przesłankę uzasadnionego przypadku.

Powyższej oceny nie m ogą również zmienić dodatkowe wyjaśnienia przekazane przez Burm istrza Środy 
Śląskiej pismami z dnia 25 października 2017 r. i 30 października 2017 r., gdyż po pierwsze, jak  wskazano 
powyżej, pełne uzasadnienie przesłanek, którymi się kierował organ wykonawczy przy skracaniu okresu na 
jaki jest powoływany dyrektor szkoły powinno obligatoryjnie wynikać z uzasadnienia zarządzenia, a po 
drugie wyjaśnienia nie zawierają jakichkolw iek argumentów potwierdzających zaistnienie uzasadnionego 
przypadku, warunkującego możliwość skrócenia kadencji dyrektora szkoły.

Poza powyższym należy wskazać na braki o charakterze materialnym nowych argumentów 
przedstawionych w wyjaśnieniach.

Burmistrz w wyjaśnieniach wskazuje, że jego pierwotną koncepcją było powierzenie stanowiska 
dyrektora szkoły w Szczepanowie w trybie bezkonkursowym na okres 2 lat (przedłużenie sprawowania 
funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie do czasu zakończenia zmian strukturalnych). Taki 
tryb, w opinii Burmistrza, wiąże się w spos ób oczywisty z procesem strukturalnych zmian wdrażanych 
w ciągu 2 lat w szkole w Szczepanowie tj. wygaszaniem klas gim nazjalnych jako elementu kontynuacji 
struktury Zespołu Szkół w Szczepanowie i pojawiania się nowych klas VII i VIII. Taki tryb powołania 
okazał się jednak niem ożliw y do realizacji w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Pomijając kwestę 
nielegalności „pierwotnej koncepcjiD Burm istrza należy wskazać, że zakładanie z góry, że zarządzanie 
szkołą będzie oparte na rozwiązaniu ustawowym, które jes t wyjątkiem (skrócenie okresu powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach) od reguły (powierzenie stanowiska dyrektora 
szkoły na okres 5 lat) stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy.

W  swoich wyjaśnieniach Burmistrz Środy Śląskiej powołuje się również na fakt, że kilka lat tem u □ 
w okresie sprawowania funkcji przez poprzedniego Burm istrza □ po wygranym konkursie |

( z o s ta ła  powołana na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Szczepanowie na okres krótszy niż 
5 lat, a samo zarządzenie poprzedniego Burm istrza w tej sprawie miało tylko jedno zdanie uzasadnienia. 
N ależy wyraźnie stwierdzić, że fakt ten nie m a żadnego znaczenia w procesie oceny legalności zarządzenia 
N r 189/2017 i nie może stanowić przesłanki uzasadniającej skrócenie w drodze tego zarządzenia okresu 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

W  wyjaśnieniach Burmistrz Środy Śląskiej wskazuje także utratę wiarygodności
ją k o iidYrektorcy3ląę>̂ vkj_szkolncj i daleko idący spadek zaufania Burm istrza jako organu prowadzącego do

jako aktualnego Dyrektora i kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie. Ta utrata wiarygodności i spadek zaufania spowodowane były naruszeniem standard w 
i nieprawidłowościami w procedurze wyboru i zgłaszania os ób reprezentujących w Komisji Konkursowej 
grono pedagogiczne, a ściślej ujmując poświadczenie nieprawdy przez 
w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. zgłaszającym kandydat w grona pedagogicznego ćTo Komisji 
Konkursowej. W  piśmie tym  dyrektor szkoły w skazała zgodnie z przepisami ustawy dwóćh przedstawicieli 
rady pedagogicznej do komisji konkursowej, jednak jedna z tych kandydatur nie została wybrana przez radę 
pedagogiczną. Osobą nieprawidłowo w skazaną była osoba zajm ująca stanowisko wicedyrektora szkoły, co 
wzbudziło wątpliwości Burm istrza jako organu prowadzącego co do pełnej bezstronności takiej osoby, 
z uwagi na pełnione przez nią stanowisko.

Organ nadzoru nie kwestionuje możliwości utraty zaufania Burm istrza do dyrektora szkoły 
w przedstawionej sytuacji, jednak uważa, że zastrzeżenia i zarzuty organu prowadzącego do dyrektora 
szkoły w tej kwestii powinny być przedstawione do rozważenia komisji konkursowej. Koresponduje z tym 
stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r. (I OSK
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2895/15): „Sąd podkreślił, że redakcja przepisu nie budzi wątpliwości co do tego, że regułą jes t powierzanie 
stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres 5 lat, a określenie krótszego okresu jest wyjątkiem, 
którego zastosowanie □ „w uzasadnionych przypadkach^ wym aga starannego, wyczerpującego 
uzasadnienia, z podaniem zindywidualizowanych, wnikliwych argumentów odwołujących się do 
okoliczności aktualnych w dniu podejm owania zarządzenia o powierzeniu stanowiska. Sąd I instancji 
słusznie podkreślił, że wszelkie zastrzeżenia i zarzuty organu prowadzącego szkołę w stosunku do 
kandydata, który wcześniej zajm owała stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez organ, 
w szczególności tej samej szkoły, której dotyczy konkurs powinny być przedstawione do rozważenia 
komisji konkursow ej" W  wyjaśnieniach Burmistrz wskazuje, że „D Burm istrz jako organ prowadzący □ 
z uwagi na brak m ożliwości zabierania głosu i uczestnictwa w dyskusji w trakcie prac Komisji konkursowej 
□ nie m ógł zwrócić uwagi członków Komisji na istotne kwestie dot. Opisanego wyżej naruszenia należytych 
standardQv i nieprawidłowości w procedurze wyboru i zgłaszania os b reprezentujących w Komisji 
konkursowej grono pedagogiczne, kt re spowodowały znacząca utratę w iarygodności I

■  jako Dyrektora plac wki szkolnej i tym  bardziej kandydata na Dyrektora szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie. W  mojej ocenie m ogłoby to wpłynąć na ostateczną ocenę przebiegu konkursu i wyniki 
głosowania tajnego członków Komisji Konkursowej □ Organ nadzoru pragnie jednak zauważyć, że w myśl 
art. 36a ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty w składzie komisji konkursowej znajduję się trzech 
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Tak więc organ prowadzący może przedstawić 
komisji konkursowej swoje zastrzeżenia w stosunku do kandydata na dyrektora szkoły poprzez powołanych 
przez siebie swoich przedstawicieli w komisji.

N ależy zauważyć, że z przedstawionych wyjaśnień w ynika również, ze organ prow adzący zezwolił na 
usunięcie poczynionych nieprawidłowości w  procedurze zgłaszania osób reprezentujących grono 
pedagogiczne w komisji konkursowej i ostatecznie do komisji konkursowej zostały prawidłowo zgłoszone 
osoby będące przedstawicielami rady pedagogicznej.

W  przesłanych wyjaśnieniach Burmistrz Środy Śląskiej wskazuje na poważną rozbieżność opinii między 
organem prowadzącym a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w temacie kandydata na 
wicedyrektora szkoły. Pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r., przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Szczepanowie, Burmistrz negatywnie zaopiniował kandydaturę obecnej wicedyrektor na 
wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. Pomimo negatywnej opinii organu prowadzącego, na 
stanowisko wicedyrektora szkoły zostało powierzone obecnej wicedyrektor. W ojew oda Dolnośląski 
pragnie zauważyć w tym  miejscu, że zgodnie dyspozycją obowiązującego w dniu w ydania zarządzenia 
art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (art. 64 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy Prawo oświatowe) 
powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. W  nauce prawa 
administracyjnego jednoznacznie wskazuje się, że opinia m a charakter niewiążący, natom iast wszelkie 
kwestie pracownicze wobec osób zatrudnionych w szkole należą bezpośrednio do kompetencji dyrektora 
szkoły, a nie organu prowadzącego.

Burmistrz Środy Śląskiej w złożonych wyjaśnieniach wniósł także zastrzeżenia 
w zakresie obowiązujących w Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie standardów 
w zakresie opiniowania kandydatur na wicedyrektora szkoły. W  szczególności zarzuca Radzie 
Pedagogicznej, że opiniowanie odbywa się w głosowaniu jawnym , gdy w jego opinii głosowania 
w sprawach personalnych powinny się odbywać w sposób tajny. Nie odnosząc się do zasadności tych 
zastrzeżeń, organ nadzoru wskazuje, że zgodnie z obowiązującym w dniu wydania zarządzenia 
art. 43 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (art. 73 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy Prawo oświatowe) to 
rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

W  zaistniałej sytuacji W ojew oda Dolnośląski □ organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego uznał za zasadne stwierdzenie nieważności §2 Zarządzenia N r 189/2017 Burm istrza Środy 
Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. Stwierdzenie nieważności zarządzenia jedynie w części jes t o tyle 
uzasadnione, że zakwestionowaniu nie podlega samo powierzenie stanowiska, lecz okres, na który 
powierzenie nastąpiło. W yeliminowanie z zarządzenia kwestionowanego przepisu pozwoli na dostosowanie 
jego zapisów do stanu zgodnego z prawem. Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że w miejsce 
wadliwych zapisów stosować należy wprost przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty, a zatem  
powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie następuje od dnia 1 września 
2017 r. na okres 5 lat szkolnych.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak  w sentencji.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do W ojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we W rocławiu za pośrednictwem organu nadzoru □ W ojew ody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchw ały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z m ocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

W ojew oda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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